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A muravidéki magyarság támogatása
Immár 25. alkalommal került aláírásra a Zala Megyei Önkormányzat és a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség közötti együttmûködési megállapodás, melynek célja a Muravidéken
élõ magyarság nemzeti kultúrájának, hagyományai megõrzésének
támogatása.

az azóta eltelt évek tapasztalatai
igazolták az eredetileg megfogalmazott célok helyességét, vagyis
az évente nyújtott támogatás hatékonyan segítette elsõsorban a
Muravidéken élõ magyarság
nemzeti kultúrájának, hagyományának megõrzését, kétnyelvû
oktatási intézményeinek mûködését.
A megyei önkormányzatok feladatában és finanszírozásában
bekövetkezett változások ellenére a Zala Megyei Önkormányzat
rendkívül fontosnak tartja a határon túl élõ magyarság nemzeti
identitásának megõrzését biztosító programok és szervezetek
segítését, ezért 2016-ban is egymillió forintot szán a muravidéki
szervezetek által megvalósítandó
események, programok támogatására.
A 2016. évre vonatkozó megállapodást dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke és Horváth
Ferenc, a Muravidéki Magyar ÖnElõször 1992-ben kötött há- Önkormányzati Nemzeti Közös- kormányzati Nemzeti Közösség
romoldalú együttmûködési meg- ség, a Vas Megyei Önkormányzat elnöke írta alá Lendván a közelállapodást a Muravidéki Magyar és a Zala Megyei Önkormányzat, s múltban.

Az M7-es autópálya zalai szakaszán kedden kezdõdött háromnapos nemzetközi közlekedési
akció elsõ két órájában ellenõrzött mintegy 600 jármû közül
minden tizedik elmulasztotta az
útdíjfizetést, három kamiont pedig mûszaki hiányosságok miatt
kivontak a forgalomból – összegezték elsõ tapasztalataikat a hatóságok.
zetközi ellenõrzési akció, mert jelentõs a tranzitforgalom a megye
útjain. A magyar hatóságok melAz autópálya zalakomári pihe- lett svéd, német, cseh, szlovák,
nõhelyén indult akció kapcsán lengyel, szlovén, horvát, bolgár,
Sifter Rózsa Zala megyei kor- ukrán és román közlekedési szakmánymegbízott a helyszínen ar- emberek is részt vesznek, akiknek
ról számolt be, hogy a kamionok- ellenõrzési joguk is van, de a szanál kiemelten a veszélyes árukat bályszegésekért a magyar jogszaszállító jármûveket ellenõrzik, il- bályok alapján vonják felelõsségletve a sofõrök pihenõidejének re a jármûvezetõket.
betartását, de a mûszaki állapoValgut Zoltán, a Zala Megyei
tot is felmérik.
Rendõr-fõkapitányság eszteregA forgalom teljes kiterelésével nyei autópálya alosztályának vezajló háromnapos ellenõrzésen a zetõje arról számolt be, hogy a
közlekedési hatóság, a rendõrség, kiterelt jármûvek mintegy tíz
a katasztrófavédelem, illetve a százaléka – túlnyomó többségéNemzeti Adó- és Vámhivatal 60 ben külföldi – nem fizette meg
munkatársa, valamint tíz ország az útdíjat, vagy a kategóriájánál
olcsóbb matricát vásárolt. Az
30 szakembere van jelen.
Az akció elsõ két órájában el- útdíjfizetést ellenõrzõ szervezet
lenõrzött mintegy 600 jármû kö- 120 napra visszamenõleg vizszül három kamiont – két románt gálja az adott autó jogosultsáés egy bolgárt – ki kellett vonni a gát, így elõfordult, hogy több
forgalomból a jármûvek elégtelen mint félmillió forintos bírságot
mûszaki állapota miatt. Azért ép- szabtak ki egy autósra, aki az elpen Zala megyében zajlik a nem- múlt négy hónapban 32 alkalom-

hétvégén került sor az Egerszeg Fesztivál legfõbb programjaira. A belvárosban
három színpadon koncertek és egyéb kísérõrendezvények, a fõutcán pedig borászok és
árusok várták a közönséget.
Az egy hónapossá bõvült programsorozat hagyományosan a város napján (május 13-án) kezdõdött, majd tematikus hétvégékkel folytatódott.
A fesztivál aztán az elmúlt hétvégén csúcsosodott
ki, ismét koncertekkel tarkított napokkal. A Kos-
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A ZALÁBAN ZAJLÓ NEMZETKÖZI KÖZLEKEDÉSI AKCIÓBAN

Jármûveket vontak ki a forgalomból

Fotó: MTI

mal használta díjfizetés nélkül a
sztrádát.
Több esetben találkoztak olyan
autóval, amelyben a megengedettnél többen ültek, nem használtak gyermekülést, illetve lejárt
jogosítvánnyal vagy forgalmi engedéllyel vezetett a sofõr.
Tóth Zoltán, a kormányhivatal
közlekedési hatósági osztályának
vezetõje elmondta: mozgó mû-

szakivizsga-állomást is telepítettek a zalakomári pihenõhelyre,
amely egyebek közt a fékek állapotát és más mûszaki paramétereket ellenõriz. Az elégtelen mûszaki állapotú magyar jármûveket
azonnal kivonják a forgalomból, a
külföldiek esetében pedig addig
nem engedik tovább, amíg feltárt
hiba javítását el nem végzik.
MTI

suth utcán és környékén közel hetven kiállító (borász, kézmûves, és más árus) várta az érdeklõdõket különféle portékával és ízletes csemegével. A
zenekedvelõk pedig a Széchenyi téri Nagyszínpadon, a Dísz téri Fesztiválsátorban és a zsinagóga
melletti Harmadikszínpadon választhattak ízlésüknek megfelelõ muzsikát. Ezúttal is több zalaegerszegi és zalai mûvész lépett fel.
A prószafesztivál idén is nagy népszerûségnek
örvendõ programeleme volt az eseménynek.

TÉRSÉG
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TÖBB SZÁZ BEJELENTÉS

Viharkár
Több száz kárbejelentés
érkezett a múlt hétvégi viharok miatt az MTI által megkérdezett
biztosítókhoz
június 7-e reggeléig.
A Groupama Biztosítóhoz
hétfõn összesen 780, csak
Zala megyébõl 100 kárbejelentés érkezett a vasárnap
egy óra alatt lezúdult hatalmas
csapadékmennyiség
után. A biztosító a következõ
napokban is sok bejelentésre,
az eddig bejelentett károk
alapján pedig 30-40 millió forintos kárigényre számít ebbõl a megyébõl. Közölték, a
Groupama május 23. óta közel 4500 kárbejelentést regisztrált, mintegy 400 millió
forintos értékben.
A bejelentett károkat
gyorsított ütemben, gyakran
már a helyszíni szemle napján, vagy az azt követõ napon
kifizetik, nagyobb károknál
pedig szükség esetén elõleget fizet a társaság.
Az Aegon Magyarországhoz a viharral és felhõszakadással kapcsolatban kedd
reggelig 323 bejelentés érkezett, a legtöbb Budapestrõl
(49), Pest megyébõl (36) és
Zalaegerszegrõl (34).
Az Allianz Hungária Zrt.
500 kárbejelentést regisztrált
a június 5-i vihar miatt. A legtöbb bejelentés Zalaegerszeg, Hévíz, Keszthely és környékérõl, valamint Pécsrõl,
Oroszlányból és Budapestrõl
érkezett.

Kerekek és lópaták, autók,
harckocsik zajával, a nagy történelemi események, mint például
az 56-os forradalom idején az utcára vonult emberek hangoskodásával idézi fel a múltat napjainkig az a kisfilm, melynek középpontjában az 1765-ben épült
zalaegerszegi kvártélyház áll.

Az ötletes videóval elsõ helyezést ért el a Landorhegyi Általános
és Sportiskola Fotóköre a Zala Megyei Kormányhivatal által harmadik alkalommal meghirdetett Mindennapi örökségünk rajz-, fotó- és
videópályázaton. Második helyezést ért el Csóbor Mátyás, a
teskándi Csukás István Általános
Iskola tanulója, aki lakóhelyérõl,
Bödérõl készített egy kisfilmet.
Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott a megyeháza Deák-termében
nyílt kiállításon elmondta, a kormányhivatal államigazgatási tevékenységétõl kicsit távol esik a mûvészet, de a mûemléki világnaphoz

KULTÚRA

KORMÁNYHIVATAL: EREDMÉNYHIRDETÉS ÉS RAJZKIÁLLÍTÁS

Örökségeinkrõl gyermekszemmel
kapcsolódóan mégis fontosnak érzik az épített környezet emlékeinek megõrzését a megyében, és
hogy ehhez megnyerjék a diákokat, szülõket és pedagógusokat.
Farkas Ferenc szobrászmûvész,
a zsûri egyik tagjaként méltatta a
gyerekek kreativitását és újszerû
látásmódját. Úgy fogalmazott,
olyan mai épületeket is papírra vetettek, melyekrõl még nem épített örökségként gondolkodik a
közvélekedés, viszont már azoknak tekinthetõk.
Ilyen alkotást készítettek az
Ady Endre Általános Iskola harmadik osztályosai montázs techniká-

Karászi Karina, Védi Kata és Szentgyörgyvölgyi Kamilla.
val. Németh Ármin elmondta, a
zalaegerszegi templomok, zsinagóga, bíróság épülete mellett iskolájukat, az uszodát, fagyizót,
pizzériázót, virágboltot, bankot is
rajzoltak.

Védi Kata, az Ady Endre Általános Iskola és Gimnázium diákja középiskolai korcsoportban elsõ helyezést ért el rajz kategóriában. Elmondta, barátnõi választották a
fotót, melyrõl az 1866-os zala-

egerszegi városközpontot mintázta. A szokatlanabb technikákat
kedveli, mert személyesebbek
számára, ezt a festményét is az
ecset másik végével készítette.
Karászi Karina, a gyenesdiási
Kárpáti János Általános Iskola tanulója továbbtanulási tervei között szerepel a rajzolás és a festészet. Dédnagymamája szomszédjukban álló egykori parasztházát
örökítette meg pasztellkrétával,
mellyel az elsõ helyet érdemelte ki
korcsoportjában.
Szentgyörgyvölgyi Kamilla, az
Ady-iskola alsó tagozatosa alkotását ugyancsak elsõ helyezéssel jutalmazta a zsûri. A kallósdi Szent
Anna-templomot rajzolta le zsírkrétával fotóról, rajztanára biztatására. Mint mondta, tervezi, hogy
élõben is megtekinti a mûemléket.
A Zala Megyei Kormányhivatal
felhívására több mint 60 alkotás
érkezett, melyek közül 29-et díjaztak. A megyei verseny országos kitekintésûvé vált, hiszen Budapestrõl és a Bács-Kiskun megyei
Porcsalmáról is küldtek be pályamunkákat, melyeket különdíjjal jutalmaztak. A gyerekek könyveket,
múzeum- és termálfürdõ-belépõket valamint golfoktatási lehetõséget kaptak ajándékba.
Antal Lívia

SEMJÉN ZSOLT MÉLTATTA A HERCEGPRÍMÁS ÉLETÚTJÁT

Felavatták a Mindszenty-kertet

Az Ady-iskola harmadik osztályosai.

SZOBORAVATÓ ALSÓPÁHOKON

Önmagunkat láthatjuk benne
Nádler László festõ-szobrász településnek adományozott szobrát szép és érdekes szoborral gazdagodott.
avatták fel nemrégiben Alsópáhokon a posta épülete elõtt.
Nádler László kiegészítésképpen elmondta: a sümegi bányában
Az ünnepélyes avatáson kö- te: a modern, nonfiguratív, a tett kirándulása, az ottani kövekszöntötték a község korábbi ve- klasszikus formáktól elvonatkoz- bõl kiformázható „lényeg” megrazetõit, köztük Vas Imréné díszpol- tatott mû, a gondolkodásra in- gadása ösztönözte arra, hogy hágárt és Lázár László korábbi pol- gerlõ, szerethetõ szobor kifeje- rom dimenzióban is alkosson az
gármestert is. Virágcsokorral köszönték meg a szobornak helyet
biztosító köztér díszítésében közremûködõ Horváthné Makó Judit
képviselõ munkáját is.
Avatóbeszédében
Czigány
Sándor polgármester egyebek
között kiemelte: az alkotó, bár
Keszthelyen született, de Nemesboldogasszonyfán nõtt fel és ezer
szállal kötõdik Alsópáhokhoz. A
most Oszkón élõ mûvész a közelmúltban nemes gesztusként felajánlotta, hogy egyik, szellemi
gazdagsággal bíró mûvét a településnek adományozza, ami méltó helyre került a falu központjában.
A szobor egy férfit és egy nõt
ábrázol, így mindenki megláthatja benne saját magát, saját szüleit. A jövõben a község vezetése zetten a községnek készült. A egyre elidegenedõ világunkban.
hasonló közterek létrehozását festett betonból készült, „Pár- Az anyagában festett betonszobor
tervezi, és ennek jegyében jövõre ban” címû alkotás a férfi és a nõ elkészítésével a személyes házasstartol egy nyári, képzõmûvész összetartozását, közös életútját, társi kapcsolat jelentõségére, a
egymásrautaltságát, a szeretet család fontosságára, a világminpalántákat segítõ tábor.
A leleplezés után Cséby Géza lényegét jeleníti és ragadja meg. denségben lévõ rend megragadámûvelõdéstörténész mondta el Alsópáhok a közös sors megtartó sára, a szeretet növelésére akarta
gondolatait. Beszédében kiemel- erejét is szimbolizáló, izgalmas, ráirányítani a figyelmet.
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A zalaegerszegi Jézus Szíve ferences templom mellett kialakított Mindszenty-kert és a hercegprímás életnagyságú alakját
felidézõ gránitszobor avatására került sor az elmúlt héten. Az
eseményt megelõzõen dr. Márfi Gyula veszprémi érsek celebrált
szentmisét.

minden helyzetben, minden elõjelû diktatúrában az igazság oldalán állt, és ezzel példát mutatott
a nemzetnek. Minden diktatúrában letartóztatták – folytatta a
kereszténydemokrata politikus.
„Ezért minden diktatúrának a
vértanúja volt.”
A magyar állam minden eszközzel támogatja Mindszenty József boldoggá avatását, „mert a
magyar nép a hitérzéke alapján
pontosan tudja, hogy Mindszenty szent” – mondta Semjén
Zsolt.
Vigh László országgyûlési képviselõ úgy fogalmazott: Mindszenty ma is itt van közöttünk,
hiszen Zalaegerszeg a hercegprímás városa volt. „Cselekedeteinkkel legyünk méltó hozzá.”
Ocsovai Grácián ferences plébános köszönetet mondott a
kert kialakításáért, melyet Márfi
Gyula érsek áldott meg.

hatalmas fejlõdésen ment keresztül azokban az években.
Balaicz Zoltán szólt arról is,
hogy a Modern Városok program
keretében Mindszenty-múzeum
és zarándokközpont is épül a Göcseji Múzeum melletti területen
és a mostani kert- és szoboravatással hivatalosan is elindul a
több mint ötmilliárd forintos városfejlesztést jelentõ Mindszentyprogram.
Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes
Mindszentyrõl,
mint államférfiról beszélt köszöntõjében. Mint fogalmazott, a
hercegprímás a 20. század erkölcsi iránytûje volt. Egész életében,

A kertavató ünnepségen
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere köszöntötte a résztvevõket, majd Mindszenty József
Zalaegerszegen töltött 25 éves
tevékenységérõl
emlékezett
meg. 1917-ben hittanárként érkezett a városba, majd negyedszázadon keresztül volt a zalai
megyeszékhely apát-plébánosa.
A polgármester „a huszadik
század egyik legnagyobb hatású
történelmi alakjának” nevezte
Mindszentyt, akinek nevéhez iskolafejlesztés, templomépítés,
lap- és nyomdaalapítás is fûzõdik.
A város és a katolikus egyház is
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MEGYE

KRÓNIKA
A Zala Megyei Önkormányzat
és Kovászna Megye Tanácsa közösen pályázott a Földmûvelésügyi Minisztérium külhoni értéktárakat támogató felhívására,
melynek célja az volt, hogy az értéktári gyûjtést az elszakított területekre is kiterjesszék, a munkához pedig magyarországi értéktárak nyújtsanak segítséget.

A sikeres pályázatot követõen
2016. április 26-án megalakult a
Kovászna Megyei Értéktár Bizottság, melynek munkáját a megyei
mûvelõdési központ segíti. A bizottság szakmai ágazati szakbizottságokat hozott létre, amelyek
véleményezõ, döntés-elõkészítõ
jogkörrel mûködnek közre a célok
megvalósításában.
A pályázat szerint magyar, román és angol nyelvû honlapot
hoznak létre, amit késõbb nyomtatott kiadvány is követhet, hogy
minél szélesebb körben népszerûsíthesse Kovászna megye értékeit.
A kovásznai gyûjtõmunka elkezdése elõtt a bizottság Zala megyébe látogatott, hogy a helyszínen ismerhesse meg a megyei önkormányzat által alapított értéktár
bizottság munkáját és az értéktárban szereplõ tárgyakat, helyszíneket és módszereket. Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyûlés alelnöke fogadta és kalauzolta a vendégeket háromnapos programjuk
során.
A közös tapasztalatcserét egy
Lentiben megrendezett konferencia nyitotta, ahol a zalai fél bemutatta az eddigi gyûjtõmunkát.
Konczér Katalin, a bizottság elnöke az értéktárban szereplõ tételekrõl adott általánosságban tájékoztatást, míg Csengei Ágota a
keszthelyi Hungaricum Klub mûködését ismertette. A Göcseji Múzeum részérõl Kaján Imre igazgató
a múzeumok és az értéktárak
gyûjtõ munkájának összehangolá-
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A KOVÁSZNA MEGYEI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG ZALÁBAN

A közös munka Erdélyben folytatódik

sáról tartott elõadást. Megyénk
egyetlen „hungarikumát” – a Hévízi Gyógyfürdõt, a tavat és a gyógyító kezeléseket dr. Kvarda Attila
fõigazgató mutatta be. A szomszédos Muravidéken folyó értékõrzéssel is megismerkedhettek a
jelen lévõk Bedõ Andrea, a Mesés
Hetés projektvezetõje révén.
A kovásznai delegációt Nemes
Elõd tanácsos és Szõts-Papp Zsuzsa, a Kovászna Megyei Értéktár
Bizottság elnöke vezette. Õk me-

gyéjükrõl, a korábbi és a tervezett
értékgyûjtésrõl tartottak elõadást.
Kovács Ferenc vezérigazgatóhelyettes, termelési igazgató a
Zalaerdõ Zrt. megyei értéktárban
szereplõ értékeit mutatta be. A
társaság az egyik legaktívabb
résztvevõje a megyei értékgyûjtõ
és értékõrzõ munkának. A zalai
gímszarvas, Sohollár, a Vétyemi
õsbükkös és a csömödéri kisvasút
olyan értékeink, melyek megyénk
határain túl is népszerûek. A kon-

ferenciát követõen a résztvevõk
megtekintették a Lenti Erdészeti
Múzeumot, majd Kaliba Mihály
vasútüzemi mûszaki vezetõ kalauzolásával a kisvasúttal is megismerkedtek a Csömödér–Lenti vo-

nalon, amely a kommandói kisvasút turisztikai fejlesztése miatt is
érdekes volt a delegáció számára.
A konferenciát követõ napon
került sor az értéknapra Lentiben,
aminek célja a helyi értékek nyilvános bemutatása, népszerûsítése
volt, s a kirakodó vásár mellett a
kovásznaiak több helyi érték elkészítését
is
megismerhették.
Zalaszombatfán Dancs Ildikó mutatta be a fumut, amelyet aztán a
vendégekkel együtt el is készítettek. A népszerû és finom kalács
nagy
sikert
aratott,
így
Kovásznába is vittek belõle kóstolót. A hetési szõttessel Hácskó
Imréné népi iparmûvész ismertette meg a bizottság tagjait, aki a
szõttesek és motívumok mellett a
szövõgépet és a szövés folyamatát is bemutatta.
Nem maradhatott ki a programból a Bussay-pincészet felkeresése sem. A néhai Bussay László,
megyénk díszpolgára által alapított pincészet és borai a hagyományos, jó minõségû magyar bor
iránti elkötelezettség szülöttei. A
hagyományos eljárással készült
borokat határainkon innen és túl is
sokan ismerik. A szõlõtermesztési
módszereken túl a borok készítését és magukat a borokat is megismerhették a vendégek. A prog-

Nyugat-Balaton családbarát üdülõfalujában,
Gyenesdiáson a már hagyományos gasztronómiai, zenés, kulturális és sportrendezvények (Keszegfesztivál, a Bornapok vagy a Nemzeti Vágta elõfutamaként megrendezésre kerülõ
Festetics Vágta) mellett idén is
lesznek érdekes színfoltok a nyá- soron következõ nemzetközi Merri programok palettáján.
cedes G találkozónak. A Mercedes
G-amboree-ra több mint száz auKovács Judit, a helyi Tour- tót és tulajdonosát várják tíz orinform iroda vezetõje érdeklõdé- szágból. A nyílt napon off-road
sünkre elmondta, július elsõ hét- programok, különféle bemutatók
végéjén Gyenesdiás ad otthont a szórakoztatják a lelkes nézõsere-

A

ram harmadik napján az értéktárban szereplõ kiemelt helyszíneket
kereste fel a küldöttség, hogy a
helyszínen szerezzen róluk és mûködésükrõl tapasztalatokat. Elsõként a Zalavári Történelmi Emlékparkba érkeztek. A megyei önkormányzat, a zalavári önkormányzat
és a vízügyi igazgatóság által kiépített park megyénk elsõ központja és fõleg a szláv egyházak
által kiemelten látogatott zarándokhely.
A delegációnak így lehetõsége
volt egy orosz ortodox szertartáson is részt venni, amit Cirill és
Metód tiszteletére tartottak. Az
emlékhely kiemelkedõ épülete a
Makovecz Imre tervezte Millenniumi Emlékmû, amely nem csak a
megyénk története iránt érdeklõdõknek és kirándulóknak érdekes,
de egyre többen tartják benne esküvõjüket is.
A megyei értéktárban kiemelt
hely jut Keszthelynek, hiszen olyan
értékeknek ad otthont, mint a Festetics-kastély, a Georgikon vagy a
Helikoni Ünnepségek. A delegáció
programjából így nem maradhatott ki e helyszínek és a Festetics
család megyénk gazdaságára, történelmére és kultúrájára gyakorolt
hatásának megismerése.
Az értéktáras körutat a Göcseji
Falumúzeum felkeresése zárta,
ahol Kostyál László igazgatóhelyettes fogadta testvérmegyénk
küldötteit és ismertette velük a
múzeum mûködését és a jövõre
vonatkozó fejlesztési terveket.
A közös munka immár Erdélyben folytatódik, a kovásznai értékeket bemutató honlap bemutatására augusztus végén kerül sor
Sepsiszentgyörgyön.

SZÍNES NYÁRI PROGRAMPALETTA

A csábító Gyenesdiáson

Választottak
Németh Noémi Juditot
(független) választották vasárnap Vaspör új polgármesterének. A névjegyzékben
szereplõ 327 lakos közül 247en szavaztak. Németh Noémi
Judit 160 voksot kapott, a
szintén független Gecseg
Ferencné Hocker Mária 84
szavazatot gyûjtött, a Magyar
Munkáspárt támogatottjaként indult Takács András Jánosra hárman voksoltak. Új, a
polgármesteren kívül négytagú képviselõ-testületet is választottak a településen. Erre
a posztra tizenhárman jelöltették magukat, a polgármesteri posztért is indult munkáspárti jelöltön kívül mindenki
más függetlenként.

get, akik igazán különleges autókat
is megcsodálhatnak a rendezvényen. A Roncsderbi OB fordulóján
induló járgányoknak igazán nem
számít pár karcolás sem: motorbõgés és benzingõz, izgalmas futamok és látványos borulások színesítik a versenyt.
Ismét lesz rockabilly õrület: ezúttal július 23-án a Diási Játékstrandon megrendezésre kerülõ
Cruisers Hungary Rockin' Beach
programja ígér különleges élményt a látogatóknak. A Klassz a
pARTon országos rendezvénysorozat egyik állomásaként a Diási Játékstrandon egy szenvedélyes tangóest fültanúi lehetnek a zenerajongók.
Augusztus elején pedig a
Strongman 2016. programon keresik a legerõsebb embert a településen. Szeptember elején Trial
Motor Kupaverseny lesz: itt a
(ló)erõ mellé ügyesség is párosul.
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NAGYPÁLI A FALUMEGÚJÍTÁS ORSZÁGOS BAJNOKA

KITEKINTÕ

AUGUSZTUS 6-ÁN ELSZÁRMAZOTTAK TALÁLKOZÓJA

A zöldfalu európai díjra tör Bázakerettye hivatala felújítását reméli
„Magyarországi Falumegújítási Díj 2015”
pályázaton elsõ helyezést ért el Nagypáli
a falufejlesztés legkiemelkedõbb minõségû megvalósításáért. A díjat dr. Dukai Miklós, a
Belügyminisztérium önkormányzati helyettes államtitkára, valamint Madaras Attila, a Falumegújítási Szakértõi Bizottság elnöke adta át a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Komlóskán, a május
27-i ünnepségen.

A

Köcse Tibor, Nagypáli polgármestere a díjátadást
követõ elõadás keretében ismertette az elmúlt évek
fejlesztéseit, melyek révén már számos elismerést
kapott a megújuló energiák hasznosítása terén úttörõ munkát végzõ zalai település. A falunak korábban
nem volt címere, így természetesnek érezték, hogy a
címerben a fõnixmadarat jelenítsék meg, szimbolizálva
a fejlõdés folyamatában
nagymértékben szerepet
játszó napenergia és biomassza
hasznosításának
fontosságát.
Ezt követõen a közönség
egy kisfilmbõl ismerhette
meg az 1996-ban elindított
Zöld út falufejlesztési program célkitûzéseit és eredményeit. Ennek keretében
kialakítottak egy 95 telkes új
lakóparkot is, melynek köszönhetõen mintegy két évtized alatt az alig 300 lelkes
falu lélekszáma közel megduplázódott. Mindeközben
sorra telepítették a különbözõ megújuló energiaforrásokat, napkollektorokat, napelemtelepet, szélgenerátort, LED-es térvilágítást, smaragdfa- és energiafûz-ültetvényt, melyekkel a falu intézményeinek
mûködtetésében jelentõs megtakarítást érnek el.
Többek között turisztikai, innovációs és logisztikai
központot, szomszédságában a domboldalba sülylyesztve egy helyitermék-kiállítóteret építettek, és
kialakítottak egy boronapincét présházzal. A közel-

múltban adták át a helyitermék-üzemet, ahol fekete
bogyós gyümölcsöket fognak feldolgozni. A zöldfalu
elképzelés a rózsakert kialakításában is megmutatkozik; a magyar nemesítésû rózsatövek génbankként is funkcionálnak. Nagypáli az ötezer fõ alatti települések között kétszeres Napkorona-bajnok címmel büszkélkedhet.
A falu vezetése a közösségi élet megerõsítését is
fontosnak érzi, a lakosság számos szabadidõs elfoglaltság közül válogathat. Évente rendeznek többnapos nemzetközi rendezvényeket, így a Napkorona
fesztivált, hõlégballon- és solymásztalálkozót, valamint kolbászfesztivált. A díjátadó ünnepségen
Nagypáli civil szervezetei is képviseltették magukat.

Köteles László, Komlóska polgármestere megnyitójában kiemelte a közösségi összefogás jelentõségét a falufejlesztésben. Peter Schawerda, az Európai
Vidékfejlesztési és Falumegújítási Munkaközösség
konzulense arról tájékoztatta a jelenlévõket, hogy Tihany, a 2014-es nemzetközi pályázat nyertese szeptemberben ad helyet a 2016. évi pályázat díjátadó
ünnepségének. A versenyben Nagypáli képviseli Magyarországot, ahol a közeljövõben nemzetközi zsûri
tájékozódik majd a megvalósult fejlesztésekrõl.

Emlékparkot valamint a
Szovjetunióba elhurcolt politikai
foglyok és kényszermunkások
tiszteletére készült emléktáblát
avatott Nova önkormányzata a
nemzeti összefogás napján, június 4-én. Kilencvenhat évvel
ezelõtt ezen a napon írták alá a
trianoni
békediktátumot,
amelynek következtében hazánk elveszítette területének
több mint kétharmadát.
elzárva. A polgármester hangsúlyozta, megdöbbentõ az a csend,
ami sorsukat övezi, pedig múltunk
Lendvai Jenõné, Nova polgár- szerves része, amelyrõl vétek lenmestere felidézte, hogy a bolse- ne nem beszélni. A mai felnõtt gevista hatalom a Szovjetunió nép- neráció felelõs tennivalója az,
gazdaságát a kényszermunkára hogy az elhallgatott történelmet
ítélt milliók robotjára alapozta. megismertesse a fiatalokkal.
1945-ben Nováról tizenegy fiatal
Kiss Bódog Zoltán, a POFOSZ
férfit hurcoltak el. Mai ésszel fel- Zala megyei elnöke elmondta, a
foghatatlan, mit éltek át a közel Gulág munkatáborokba hazánktíz év alatt a kényszermunkatábo- ból 800 ezer embert hurcoltak el,
rokban, bányák mélyén csõre töl- de csak 340 ezren térhettek haza.
tött puskák mellett, vagy a mí- Úgy fogalmazott, az 50-es évek
nusz 45 fokos fagyban éheztetve, rákosista kormányzatát ezért
betegen, családi kapcsolatoktól mérhetetlen bûn terheli, hiszen
üzleteltek Sztálinnal, és otthagyták évekig a magyar hadifoglyokat, ellenben más
országokkal,
amelyek hazakövetelték fiaikat.
Amikor tíz év
múlva hazatértek,
pufajkás,
géppisztolyos
ávósok fogadták
õket, és azt követõen is megbélyegzettként,
másodrendû állampolgárként élték
életüket.
Hangsúlyozta, az
idõ már rég elérkezett
ahhoz,
hogy valamiféle
elégtételt kapjanak súlyos szenvedéseikért.

Bár az idõjárás még nem fordult igazán nyáriasra, május elején kinyitott a bázakerettyei
termálfürdõ, ahol két melegvizes élménymedencével, pezsgõfürdõvel, valamint egy feszített tükrû úszómedencével várják a vendégeket.

– A strand megnyitását idén is
karbantartási munkák elõzték
meg, a vízforgató rendszerben
cseréltük ki a szivattyúkat valamint a hozzátartozó technológiai
elemeket – mondta el érdeklõdésünkre Iványi László, Bázakerettye polgármestere. – Felújítottuk a beton sportpályát is,
amit ütésálló felülettel láttunk el.
Tavaly döntöttünk arról, hogy a
bérlõk által visszaadott strandbüfét és a két szállót a továbbiakban a Nonprofit Kft. mûködtesse
a termálfürdõvel együtt. Ezáltal
önkormányzatunk saját kézbe
vette a tulajdonában lévõ turisztikai létesítményeket. A szezont
eredményesen zártuk, ami viszszaigazolta
döntésünket.
A
Nonprofit Kft. idén is gondos
üzemeltetõje kíván lenni mind a
termálstrandnak, mind pedig a
szálláshelyeknek.
– Korábban beszéltünk arról,
hogy a településközpont fejlesztése az egyik fontos elképzelésük a jövõt érintõen.
– Igen, már be is nyújtottuk
erre a célra a pályázatot. Szeretnénk egy multifunkcionális településközpontot kialakítani sétányokkal, pihenõpadokkal és információs táblákkal.

Bázakerettye jelentõs olajipari
múltjára tekintettel egy olajipari
múzeumot is létesítenénk egy
bontásra ítélt épület átépítésével. A település központjában található az önkormányzati hivatal,
melynek felújítása már nem várathat magára. Már három alkalommal pályáztunk, sajnos sikertelenül.
Most adjuk be negyedszer,
bízva abban, hogy végre támogatást kapunk az épület felújítására. Már nagyon sok településen megújult a hivatal, szeretnénk, ha nálunk is megvalósulna.
Szándékunk továbbra is az energetikai korszerûsítés az épület
külsõ rekonstrukciója mellett.
Fontos számunkra a településközpont arculati megjelenése,
hiszen itt halad át kerékpáros és
gyalogos túraútvonal, valamint

az erdei kisvasút, melynek itt található az állomása.
– Milyen rendezvényeket ígér
a nyár?
– Május végén rendeztük meg
az 51. Olajos Teke Kupát valamint
a 10. Lukvár Ferenc Emlékversenyt. Június 25-én tartjuk meg a
Kerettyei termálkupát, immár tizedik alkalommal. Hat évvel ezelõtt hívtuk elõször találkozóra a
településrõl elszármazott lakosokat, akiket idén is elvárunk az augusztus 6-i falunapra. Ez egyúttal
meghívó azok számára is, akik
ebbõl az újságcikkbõl értesülnek
az eseményrõl. Akiknek ismertük
a címét, értesítettük. Szeretnénk, ha továbbadnák a hírt,
nehogy lemaradjanak azok, akik
szívesen eljönnének a változatos
programokat ígérõ rendezvényünkrõl – mondta Iványi László.

dozatai elõtt tisztelgõ emlékmû
környezete. Díszburkolat készült,
s a virágágyásokba a magyar zászló színeit idézõ, piros és fehér szirmú virágokat ültettek ki. Azelõtt a
buszvárók környezete szépült
meg, most pedig a temetõben a
drótkerítést kovácsoltvas kerítésre váltják fel, és a parkolót is megújítják. A falufejlesztés érdekében
a jelenlegi idõszakban is élni kívánnak az uniós pályázatok nyújtotta lehetõségekkel. A tervek közül az új sportöltözõt emelte ki. A
többfunkciós épület létrehozására
a sportegyesület pályázott támo-

gatás reményében, melyhez az
önkormányzat biztosítja majd az
önerõt.
A polgármester elmondta azt
is, hogy július 15. és 17. között 28.
alkalommal rendezik meg a megyei kézikaszás arató és cséphadarós cséplõversenyt. Az esemény
idén is programkavalkádot ígér,
melyre várják a hagyományõrzõ
kis- és nagybandák, valamint a vásározók, kézmûvesek és termelõk
jelentkezését. Bõvebb információ
és jelentkezés a www.nova.hu
honlapon.
Antal Lívia

ARATÓNAPOKRA VÁRJÁK AZ ÉRDEKLÕDÕKET

Trianonra, Gulágra emlékeztek Nován

Bekõ Tamás, a Zala Megyei Levéltár levéltárosa azt hangoztatta,
hogy hazánk számára a vereséggel
végzõdõ második világháború
után a Gulág legfájóbb, legigazságtalanabb és legaljasabb elégtételként nehezedett.
A szovjet bírósági szervek úgy
ítélkeztek ártatlan magyar levente
fiúk sokasága felett, mintha fasiszta ideológián nevelkedett, szovjetellenes partizáncsõcselékek lettek
volna. E szerint is bántak velük. A
miértrõl így vélekedett a 2012ben 87 éves korában elhunyt
nagykanizsai Rózsás János író, a
magyar Gulág-foglyok krónikása.
Õ is megjárta a poklot, ahogy a
novai túlélõk. A megemlékezésen
már csak Lukács László lehetett
ott. Azt mondta érdeklõdésünkre,
nem kíván beszélni róla, de arra
szívesen emlékszik vissza, hogy
Katalin napján ért haza Novára. Ez
1953. november 25-én történt.

Az ünnepségen megemlékeztek a trianoni békediktátumról,
melynek következtében a magyar
állam elveszítette ezeréves területének nagy részét, és több millió
magyar került idegen országokba
úgy, hogy nem hagyta el szülõföldjét.
A magyarság összetartozásának tiszteletére ültetett fára Sõre
László alpolgármester és Csonkáné
Gáspár Zsuzsanna képviselõ kötött
nemzetiszínû szalagot. A megújított emlékparkot és az új emléktáblát Kiss György plébániakormányzó szentelte fel.
Az ünnepség után Lendvai
Jenõné polgármestert a közelmúlt történéseirõl és a jövõ terveirõl kérdeztük. Elmondta, hogy
az önkormányzat a település és
mûemléki központja szépítését
folyamatosan szem elõtt tartja. E
koncepció részeként újult a meg a
világháborúk és immár a Gulág ál-
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PROGRAMBÕ VÁLASZTÉK

Lenti Nyári Esték
Lenti városa és környéke az elmúlt években nem csupán azért vált
kedvelt turisztikai célponttá, mert termálvízkincse, a gyógyhatást kiegészítõ energiaparkja, az érintetlen természeti környezete valóban
vendégvonzó, hanem azért is, mert kulturális és közösségi programjai, színvonalas rendezvényei évszakoktól függetlenül, jelentõs közönséget vonzanak a városba – hangsúlyozta Horváth László, Lenti
polgármestere.

– Az elmúlt esztendõkben már
nagyon közkedvelt lett, az idén június 3-ától augusztus 26-ig tartó,
Lenti Nyári Esték ingyenes rendezvénysorozata, amelynek keretében péntek esténként zenés, táncos, szórakoztató produkciókat láthatnak az érdeklõdõk a mûvelõdési központ rendezvényterén. Az
már csak hab a tortán, hogy rengeteg sztárvendéggel is találkozhatnak.
Oszvald Marika Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színésznõ,
operetténekes, érdemes mûvész,
a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja valamint a Silverband
szórakoztatja a közönséget június
17-én. Rá egy hétre a sokoldalú,
változatos ceglédi Gríz zenekar lesz
a hangulat- és bulifelelõs, no meg
persze a Dal, a Sztárban Sztár, a
Megasztár nagyágyúja, Heincz Gábor, Biga. Varga Feri & Balássy
Betty egy magyar popduó, amelyet Varga Ferenc, a Megasztár 3
második helyezettje és 2006 férfi
hangja, valamint felesége, a
dzsesszénekesnõ Balássy Betty alkot. Õk valamint az A'la Carte
Showband partizenekar hoznak
örömperceket július elsején.
Július 8-án Gönczi Gábor és a
Smile Rock Circus ad élõ koncertet
bulirepertoárjának legjavából. Július 15-én a két évtizednél is idõsebb, Bücs Angéla vezetésével mû-

Idén hivatalosan is családi
nappá bõvült Kispáliban a gyermeknap, amelyre többek között
azért emlékszik szívesen vissza
mindenki, mert akkor adták át az
új játszóteret a legkisebbeknek.
Átadási ünnepséggel az ez évi
rendezvény is szolgált. A sok újdonság ugyan nem hatott meglepetésnek, de mindenképpen
örömtelinek bizonyult, mert kialakításukban a falu közössége
vette ki részét. Horváth Zsuzsanna polgármestert kérdeztük.

– Önkormányzatunk és ifjúsági
egyesületünk az év elején több sikeres pályázaton is részt vett,
melynek köszönhetõen tovább
szépíthettük közösségi parkunkat.
A MOL zöldövezeti programjában
nyertünk 750 ezer forintot, amibõl
új növényeket telepítettünk valamint új köztéri bútorokat készítettünk és helyeztünk ki. A pályázati
kiírás feltétele a közösség nagy
arányú közremûködése volt, már a
tervezési fázisban is. Ezért tavaly
õsszel több fórumot tartottunk,
ahol mindenki elmondhatta javaslatait, illetve azokat papírra is vetettük. A növénykertet elneveztük
Kispáli kiskertjének, ahol idén áprilisban ültettük ki a gyümölcsbokrokat, gyümölcsfákat és fûszernövényeket, melyek terméseit késõbb rendezvényeinken fogjuk
felhasználni. Tavaly említettem a
fekete ribizli ültetvényt, ebbõl a
növénybõl is ültettünk mintegy
ötven tõt. Emellett padokat, árnyékolás céljából egy pergolát, valamint kerti szerszámainknak egy
kis raktárt helyeztünk ki a közösségi terünkre. Mindezt szintén közösségi munka keretében, közel
50 fõ részvételével végeztük el.
– A másik nyertes pályázat is
kiskerthez kapcsolódik?
– Igen. Az Élelmiszerlavina
programban vetõmagokat kaptunk, amibõl paprika- és paradi-

lamokkal,
temperamentumos
örömzenével fiesztáznak. A szolnoki Lesz Vigasz zenekar augusztus
5-én szórakoztatja a nagyérdemût
és ekkor lép színpadra Szulák Andrea énekesnõ, a Budapesti Operettszínház musical színésznõje.
Augusztus 12-én a mulatós muzsika sztárfellépõje, Kaczor Feri bíz-

NYITÁS: 2016. JÚNIUS 17.
NYITÁSI WELLNESS CSOMAGAJÁNLAT:

ködõ, Prima Primissima-díjas
Nagykanizsai Orff Ütõegyüttes szerepel és itt lesz az EMeRTon-díjas
magyar színész, énekes, zenei producer: Bereczki Zoltán. Július 22én: színpadra hívjuk hazánk egyik
legsikeresebb igényes partyzenekarát, a hihetetlenül széles
élõzenei repertoárral, kiváló énekhangokkal, minõségi hangzással
zenélõ formációt: az Asterix Live
Music Band-et is.
Július utolsó péntekén Csepregi
Éva énekesnõ, a Neoton Família
tagja, a rock-pop-disco „szoprán
kiválósága” varázsolja el a hallgatóságot. Rajta kívül fellép még az Intermezzo Latin Club zenekar, akik
latin ritmusokkal, vérpezsdítõ dal-

tatja közös éneklésre a közönségét
és este föllép még a Nagykanizsai
Fúvószenekar is.
Augusztus 19-én a Kerka Táncegyüttes és a Nefelejcs Dalkör hozza el mûsorát és koncertezik majd
Fehérvári Gábor Alfréd énekes,
elõadó, a hazai televíziós tehetségkutató mûsorok közkedvelt fellépõje. Stockholmban a 61. Eurovíziós Dalfesztivál fináléján Freddie
képviselte Magyarországot, a 19.
helyre sorolta a zsûri. A Lenti Nyári
Esték programzáró partiját az Irigy
Hónaljmirigy teszi emlékezetessé
augusztus 26-án, amikor is közönség elé lép a kórházi, hatalmas repertoárral rendelkezõ Partyzona
Showband.

z

Félpanzió (büféreggeli helyi termékspecialitásokkal – 5 fogásos menüvacsora)

z

INGYENES BELÉPÉS a termálfürdõbe és a Szent
György Energiaparkba naponta többször is

z

Szabadtéri és fedett medencék (úszó-, gyógy-,
gyermek-, melegvizes élménymedencék, óriáscsúszdák, gyermekcsúszdák) használata

z

A 4. emeleti szállodai wellness rész (finn, aroma,
infraszaunák, gõzkabin, élménymedence) használata
csodás kilátással a Lenti-hegyre

z

Fitness terem használata (technogym kardiogépek)

z

Strandtáska (benne: fürdõköpeny, papucs, törölközõ)

z

INGYENES: kamerával megfigyelt parkoló használata, WIFI, kerékpárkölcsönzés, nordic walking
sétabot

Ár: 16 060 Ft/fõ/éjtõl
(kétágyas szobában)
INFORMÁCIÓ, SZOBAFOGLALÁS
ÉS TOVÁBBI AJÁNLATOK:
info@balancehotel.hu
Tel: 0620/423-6375
www.balancehotel.hu
www.lentifurdo.hu

AHOL A KÖZÖSSÉGI TENNI AKARÁS ÚJ ÉRTELMET NYERT

Családi napon Kispáliban

csompalántákat neveltünk, és ültettünk el a burgonyavetõmaggal
együtt. A termést szintén közösségi rendezvényeinken használjuk
fel, illetve juttatunk belõle a rászorulóknak.
A családi napon a Kispáli kiskertje mellett a gumiburkolatú
streetball pályát is átadhattuk. Településünkön sok a gyermek és a
fiatal felnõtt, akiknek szerettük
volna bõvíteni az aktív szabadidõ
eltöltésének lehetõségét. Ezt szintén idén tudtuk megvalósítani. A
streetball pályát egyrészt saját önkormányzati forrásból, másrészt a
helyi és környékbeli vállalkozások
támogatásából építettük. Felújítottuk a focipályát is, új hálókat
szereltünk fel a kapukra és felfestettük a vonalakat. Ezekben a
munkákban is példaértékû volt a
közösségi összefogás. A családi
rendezvény elõtt két nappal még
a szõlõlugast is elkészítették.

– Milyen fejlesztéseket szeretnének megvalósítani az elkövetkezõkben?
– A közösségi ház külsõ és belsõ felújítására, valamint udvarának
rendezésére nyújtottunk be nemrég egy 37 millió forintos költségvetésû pályázatot. A nyílászárók és
burkolatok cseréjét, fûtéskorszerûsítést, az épület belsõ átalakítását, valamint szigetelését és teljes
akadálymentesítését tartalmazza
ez a projekt. Az épület rekonstrukciójával tulajdonképpen egy integrált közösségi szolgáltató teret hozunk létre, ahol helyet kapnak civil
szervezeteink és a könyvtár. Eddig
csak ifjúsági egyesület mûködött,
de idén kertbarát- és nyugdíjasegyesület is alakult, aktív, a közösségért tenni akaró tagokkal.
Régóta húzódó probléma a járdák állapota. Nemrég adtunk be
egy pályázatot a Belügyminisztériumhoz, hogy a település északi fe-

létõl a haranglábig egy 550 méteres járdaszakasz rekonstrukcióját
el tudjuk végezni. Egerszeg felõl
van egy útszakasz, amelynek anno
nem készült alapja, ezért is van tele kátyúkkal. A felújításra a terveket elkészítettük, de a közel 30
millió forintos beruházást önerõbõl nem tudjuk megvalósítani. Rekonstrukciója mindenképpen pályázati támogatást igényel.
Van néhány régi parasztházunk, melyek tömésépületek, és
tele van kertjük õshonos gyümölcsfákkal. Szeretnénk ezeket
megmenteni a tulajdonosok bevonásával. A lakóházak és udvarok
felújításával, eszközök és állatok
betelepítésével a hagyományos
falusi életet és gazdálkodást mutatnánk be. A nyitott portáknak
turisztikai „feladatot” is szánunk,
szívesen fogadnánk itt óvodás- és
iskoláscsoportokat. Közösségi parkunk és játszóterünk kedvelt pihe-

nõhelye az errefele kerékpározó
családoknak, nekik is ez egy plusz
program lenne.
– Hogyan segíti az önkormányzat az itt élõket?
– Örömünkre szolgál, hogy
minden évben születnek kisbabák.
Minden újszülött családjának egyszeri húszezer forintos támogatást adunk. Módosítottuk szociális
rendeletünket, így ettõl az évtõl a
nyugdíjas egyedülállók valamint a
gyermekeiket egyedül nevelõ szülõk kapnak egyszeri támogatást.
Az általános és középiskolából ballagókat szintén segítjük, emellett

minden diák számára a tankönyvvásárlás költségeihez is hozzájárulunk. Az óvodát és iskolát kezdõ
gyermekeknek szintén támogatást adunk.
Azt gondolom, olyan közösséget sikerült teremtenünk, melynek
minden egyes tagja kiveszi részét a
feladatokból a képviselõ-testület
és a civil szervezetek mellett. Természetesen nemcsak munkáról
van szó, hanem közös programokról, kirándulásokról. Mindebben
szervezõ feladatokat lát el kulturális közmunkásunk. Tavaly õsszel az
autómentes napon nagysikerû kerékpáros rendezvényt tartottunk,
amit idén megismételünk. Az iskola végével nyárindító biciklis túrát
szervezünk a gyerekeknek. Ismét
lesz egy gyalogos túra Nagypáliba,
a hegyi pincékhez, tavaly az Õrségben jártunk, de idén is lesz buszos kirándulás. S sorolhatnám
még a rendezvényeket. Számunkra fontos, hogy az ajándékozásban is úgymond megjelenjen a
helyi közösség. Például a tavalyi
idõsek napján ifjúsági egyesületünk által készített almás-bodzás
lekvárral is megleptük a szépkorú
lakóinkat – zárta gondolatait Horváth Zsuzsanna.
Antal Lívia
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ZALAEGERSZEGGEL IPARI PARKOT ÉS LOGISZTIKAI KÖZPONTOT LÉTESÍTENEK

Zalaszentiván kiemelkedõ falumegújító
Zalaszentiván önkormányzata
az elmúlt években megvalósított
fejlesztések alapján „Magyarországi Falumegújítási Díj a falumegújítás több területén elért kiemelkedõ teljesítményért – 2015.”
– elnevezésû díjban részesült,
amit a 2016. május 27-én megrendezett díjkiosztó ünnepségen vehetett át Dormán Miklós, a település polgármestere Komlóskán.

Az ünnepségen köszöntõt mondott Köteles László, Komlóska polgármestere, Peter Schawerda, az
Európai Vidékfejlesztési és Falumegújítási Munkaközösség konzulense, a pályázatot hatodik alkalommal kiíró minisztériumoktól, dr.
Dukai Miklós, a Belügyminisztérium
helyettes államtitkára és Kolossa
József, a Miniszterelnökség Területrendezési és Településügyi Fõosztályának vezetõje, valamint Madaras Attila, a Falumegújítási Szakértõi Bizottság elnöke.
2013-ban
Komlóska
nyert
(mellyel európai díjat is kapott),

Együtt a díjazottakkal Komlóskán.
rópai Unió és a Magyar Állam által
biztosított pályázatok illetve saját
forrás révén 900 millió forintnyi
fejlesztést hajtott végre az elmúlt
tíz évben. Délután a polgármesterek bõvebben is bemutathatták településeiket kollégáiknak. Dormán
Miklós, Zalaszentiván polgármestere elõadásában azt hangsúlyozta,
hogy az önkormányzat és képvise-

A zalaszentiváni stand Komlóskán:
Pozsogárné Pintér Éva, Dormánné Péter Márta, Dormán Miklós,
Gergály Mária és Udvardi András
ezért adhatott helyet az ünnepélyes díjkiosztónak. Köteles László,
Komlóska polgármestere köszöntõjében hangsúlyozta, a jelenlévõ
településvezetõk azt bizonyítják
be, hogy távol a fõvárostól, és a
leghátrányosabb térségben is lehet szép eredményeket elérni, egy
falu közösségét megtartani, életben tartani összefogással. Az ünnepség végén azzal búcsúzott,
hogy visszavárják vendégeiket családjaikkal, barátaikkal, hogy újra
megkóstolhassák azokat a helyi
ízeket (a Timkó gyümölcsleveket, a
Haluska szörpöket, a Nagy-család
kecskesajtjait, a tokaji borokat),
amelyeket most bemutattak.
Madaras Attila, a Falumegújítási
Szakértõi Bizottság elnöke elmondta, a pályamûvek áttanulmányozása mellett helyszíni bejárásokon
vizsgálták meg a legjobb pályázatokat benyújtó települések falumegújítási tevékenységét. Örömmel állapíthatták meg, hogy sosem
volt még ilyen magas a beadott pályamûvek színvonala, ami viszont
jelentõsen megnehezítette a döntéshozatalt.
Zalaszentiván méltatásában elhangzott, hogy a település az Eu-

lõ-testülete az oktatási-nevelési intézmények megtartását, mûködtetésének biztosítását szem elõtt
tartva valósította meg beruházásait. Elsõként az orvosi rendelõnek
alakítottak ki új helyet, a régi épületben pedig vállalkozókkal gyógyszertárat és fogorvosi rendelõt létesítettek. Az iskolát részlegesen,
míg a sportöltözõt és a templomot
teljesen felújították.
Továbbá templomkertet és plébániaházat hoztak létre, megújították a civilek házat, a régi iskolaépületben pedig integrált közösségi szolgáltató teret alakítottak
ki. Kerékpárutat, sétányt, parkot
létesítettek, és zöldmezõs beruházásban bölcsõdét építettek. Kiemelte a sikeres pályázatokban az
Élhetõbb Zalaszentivánért Egyesület munkáját. A beruházások
elõnyeit nemcsak a helyiek, hanem a térségben élõk is élvezhetik, tette hozzá.
Dormán Miklós megköszönte
Köteles Lászlónak a szívélyes fogadtatást, Komlóska lakosainak,
helyi kistermelõinek, vállalkozóinak
a törõdést, a finom ételekrõl, italokról, jó hangulatról való gondoskodást.

Zalaszentiván önkormányzata
június 2-án falumegújítási ünnepségre invitálta a képviselõ-testület
és civil szervezetek tagjait, a helyi
vállalkozások vezetõit, a szomszédos települések polgármestereit, a
fejlesztésekben
közremûködõ
szakhatóságok munkatársait. Az
ünnepséget megtisztelte jelenlétével Pácsonyi Imre, a Zala Megyei
Közgyûlés alelnöke, Balaicz Zoltán,
Zalaegerszeg polgármestere, valamint Gecse Péter és Vadvári Tibor
alpolgármesterek.
Pácsonyi Imre kiemelte, hogy
Zalaszentiván számára fontos a Zalaegerszeggel való jó kapcsolat, mivel egyes jövõbeni falut érintõ fejlesztések csak a megyeszékhellyel
közösen tervezhetõk. A falvakat
érintõ kihívásokról úgy vélekedett,
hogy az apadó lakosságszám a közszolgáltatások csökkenését vonja
maga után, így a településvezetõknek a gazdaság- és közösségfejlesztésben a szûkülõ lehetõségekhez kell igazítaniuk elképzeléseiket.
Egy falunak ugyanakkor szüksége
van a városokhoz hasonló közszolgáltatásokra, a gyerekeket és idõseket ellátó intézményekre, a helyi
közösséget mûködtetõ civil szervezetekre.
Kiemelte, a díjra büszke lehet a
megye, a térség és nemkülönben
Zalaszentiván közössége, mindazok, akit sokat tettek ezért az elismerésért. Felajánlotta a megyei

logisztikai központ rendkívüli elsõsége lesz, hogy közösen tudják kihasználni a zalaszentiváni nemzetközi vasúti korridor elõnyeit, ami a
koperi kikötõhöz vezet. Közel van a
sármelléki nemzetközi repülõtér,
és itt fog megvalósulni a 76-os fõút és az M9-es találkozása. Már
beadták azt a több mint 200 millió
forintos fejlesztési projektet, ami
az ipari park és logisztikai központ
létesítését készíti elõ. Ezek a lehetõségek mindkét település számára hosszú távú fejlõdést hoznak,
Zalaszentiván számára akár egy
újabb falumegújítási díjat, hangsúlyozta.
Dormán Miklós, Zalaszentiván
polgármestere is méltatta a várossal való közös gondolkodást és
együttmûködést, a közösen megvalósítandó projekteket, melyek jelentõs elõrelépést jelentenek majd
mind a város, mind pedig a falu
gazdasági fellendülésében.
A falufejlesztési terveikrõl elmondta, elsõ és legfontosabb céljuk, hogy az óvodát végre felújíthassák. Erre a célra már benyújtották pályázatukat a TOP-programra,
bízva a támogatás elnyerésében.
Az önkormányzati hivatal igencsak
elavult épületének rekonstrukcióját is tervezik, és mindkét intézmény esetében megújuló energiák
felhasználását szolgáló felújításban
gondolkodnak. Mint fogalmazott,
nagy szívfájdalmuk az iskola épületének rossz állapota, és a tornaterem hiánya. Egy 130 iskolást fogadó intézményben elengedhetetlen
a tornaterem léte, ahogy a közel
hetvenfõs óvodában a tornaszoba
megléte. Hangsúlyozta, bízik a kormány ígéretében, hogy a gyerekek
mozgásához, sportolásához szükséges létesítmények is megvalósulhatnak az épületek felújításával ebben az uniós ciklusban. A polgármester fontosnak nevezte a civil
szervezetekkel való együttmûködést, melyek közösségépítõ munkájára számítanak a jövõben is.
Ezt követõen a résztvevõk megtekintették a bölcsõdét és a felújításra váró óvodát. Visszatérve a hivatalba, Vadvári Tibor, Zalaegerszeg

Vadvári Tibor, Balaicz Zoltán, Dormán Miklós,
Pácsonyi Imre és Gecse Péter
önkormányzat együttmûködését
és szakmai segítségét a területi
operatív programok kiírásainak felhasználásában.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere azt hangsúlyozta,
hogy a 2006 óta megvalósított fejlesztéseknek köszönhetõen a lehetõ legjobb helyre került a díj. Mint
mondta, az elmúlt egy-két évben
rendkívül szoros, harmonikus és
korrekt kapcsolat alakult ki Zalaegerszeg és Zalaszentiván között.
Felismerték azokat a lehetõségeket és új fejlesztési irányokat, melyek mentén a megyeszékhely és
szomszédja egy új közös úton haladhat tovább. Beszélt a Modern
városok programról, melynek második pontja Zalaszentivánnal közös
iparfejlesztést irányoz elõ. A két település határán épülõ ipari park és

alpolgármestere mondott pohárköszöntõt. Méltatta, hogy Zalaszentiván polgármestere a bölcsõdét és az óvodát mutatta be, két
olyan intézményt, melyek a család
és a nemzet számára egyaránt fontosak, hiszen a gyermekek jelentik
a jövõt.
Kitért arra, hogy a megyei és a
megyei jogú városok számára rendelkezésre álló TOP-programok
történelmi lehetõséget kínálnak az
uniós források hatékony felhasználása tekintetében, legyen szó iparfejlesztésrõl, vagy bölcsõdék, óvodák, iskolák megújításáról. Szólt arról, hogy a város tervezi a kerékpárút kiépítését, mely révén nemcsak gazdasági, de turisztikai öszszeköttetés is megvalósul Zalaegerszeg és Zalaszentiván között.
Antal Lívia

MILEJSZEG BEMUTATKOZOTT

Valóságos mûvészparadicsom
Nem kis ámulatot keltett a József Attila Tagkönyvtárban a könyvtári ellátórendszerben partner kistelepüléseket bemutató sorozatban a milejszegi tárlat. Az alig 300 fõs kistelepülés valóságos mûvészparadicsom.

– Az olvasók ajánlották az elsõ
kiállítást, így jött az ötlet, mely során már megmutatkozott Türje,
Nagykutas, illetve Milejszeg –
mondta Kereki Judit könyvtáros. –
Arra azonban nem számítottunk
és nagyon kellemes meglepetés
volt, hogy ennyi értéket tartogat
ez utóbbi kistelepülés. Korlátozni
kellett a kiállítható tárgyakat és
volt amit vissza kellett utasítanunk
helyhiány miatt. A megnyitón pedig sosem látott nagy érdeklõdés
volt jellemzõ, szó szerint a falu apraja-nagyja itt volt.
A kiállítók változatos mûfajban
sorakoztattak fel értékeket. Így

görbefabútorok,
festmények,
üvegékszerek, mandalák, dísztárgyak, fotók, egyházi relikviák, mézeskalács csodák és többfajta kézimunka technika díszítette egy hónapig a könyvtár elõterét.
S bár a kiállítás már bezárt,
Milejszegen még csak most indul
igazán a szezon. A helyi Zsuppánkertben lévõ pajtagalériában és
színpadon május közepétõl szeptember közepéig képzõmûvészeti
tárlatok és színházi elõadások sorozata várja az érdeklõdõket. A cél
a kistelepüléseken is minõségi, élõ
kultúrát biztosítani.
b. k.
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TURIZMUS

Balatongyörök a tavaly õsszel
megszerzett arany minõsítésével,
negyedszázad után ismét kimagasló eredményt ért el az Entente
Florale Europe nemzetközi környezetszépítõ versenyen.

– Községünk a szeptember derekán tartott bristoli megmérettetésen „falu” kategóriában állhatott
a dobogó felsõ fokára. Azt tapasztaltuk, hogy a számunkra kiosztott
dicsõséget hozó elismerésbõl nem
csak a településünk profitál, de a
régió és a Balaton pozíciói is rendre erõsödnek. Az egészséges versengés ugyan folyamatosan jelen
van a turizmusból élõ településeken, de a környék polgármesterei
a velük ápolt jó kapcsolatok miatt
is gyakran kérnek szakmai segítséget – mesélte Biró Róbert polgármester, akit elöljáróban a verseny
hatásairól kérdeztünk.
– A tavalyi év minden szempontból fáradtságos volt. Erõn
felül soroltunk elõbbre különbözõ
fejlesztéseket, sok olyat megtettünk, amit amúgy még elodázhattunk volna. A karosszékben való
hátradõlésrõl persze nincs szó már
csak azért sem, mert egy település
gyakorlatilag soha nem jelentheti
ki, hogy teljes egészében készen
van. Folyamatosan érkeznek az új
kérések, javallatok a falu szépítésével, modernizálásával kapcsolatban. Ha a tavaly elért állapotot és
minõséget szinten tudjuk tartani,
akkor sincsen miért szégyenkezni.
Májusban a Virágos Magyarországért versenymozgalom zsûrije
elõadás megtartására kért minket,
ahol számot adtunk a felkészülésrõl, a nemzetközi verseny tapasztalatairól. Itt újból sok dicséretet
zsebeltünk be a zsûritõl. Kiderült,
jól tettük, hogy a javaslataikat
megfogadtuk. Idén Dunakiliti méreti meg magát falu kategóriában
a nemzetközi verseny porondján.
Balatongyörök már tavaly felaján-

BALATONGYÖRÖK TOVÁBB REMEKEL

Ígéretes fejlõdés elõtt
lotta segítségét a településnek.
Ötleteket kérve, személyesen is
felkerestek bennünket és gyakran
válaszolunk telefonos, e-mailes
megkeresésükre. Meghívtak minket egy közös Dunakilitin tett útvonalbejárásra, amelynek alkalmával sok olyan megszívlelendõ tanácsot adtunk, ami nálunk már sikeresen bevált.
– Hogy halad a szezoni felkészülés?
– A tavaly a Kékhullám*** minõsítéssel és a Balatontipp arany minõsítésével is kitüntetett strandunk június elsõ hétvégéjén szélesre tárta kapuit. Öröm, hogy
mind a szakmai, mind a vendég
visszajelzések tekintetében kiválóan teljesítünk. A hiánylistán szereplõ tételek közül kipipáltuk az
értékmegõrzõket, és öltözõfülkék
egybenyitásával családi öltözõket
is kialakítottunk. A kedvezõ tavaszi
idõjárás megkönnyítette az itt folyó elõkészületi munkálatokat. Újrahomokoztuk a lidós parti részt
is. A település partszakasza két
éve teljesen megújult, a rákövetkezõ idõszakban pedig több ütemben a település központját modernizáltuk, illetve fejlesztjük folyamatosan.
A Petõfi Sándor utcán egy új
járda épült meg egészen az Eötvös
utcai csatlakozásig. Az áramszolgáltató cég a légvezetékeket szinte teljes egészében földkábelekre
cserélte és az önkormányzat a saját keretébõl is elvégzett hasonló
munkákat. A hitel nélküli mûködés
állami konszolidációs keretébõl in-

dított projekt majd csak õsszel fejezõdik be, de a templom környezete, a Horgász utca, a Petõfi utca
alsó része, a klasszikus faluközpont
már légvezeték-mentesnek tekinthetõ. A templom alatti teret is hasonló minõségben szeretnénk látni, mint a strandbejárat és a móló
elõtti közteret. A térburkolat-csere
saját forrásból elõteremtett költségét várhatóan a mostani szezon
fogja kitermelni.
Az út- és járdahibákat június közepéig folyamatosan igyekeztünk
rendbe hozni. A 13-14 évvel ezelõtt kõszállítások miatt leromlott
állapotú 71-es fõúton, a Szépkilátótól Keszthely irányában a településhatárig, mintegy 2 kilométer
hosszban, két ütemben útburkolat-megerõsítési munkálatok kezdõdtek. A Szépkilátó környezeti állapotának megõrzését fontosnak
érezzük, itt csakis a természetbe illõ, a környezetéhez harmonikusan
illeszkedõ fejlesztést hagyunk jóvá.
A környezõ terület régészeti feltárása a Balatoni Múzeummal közösen õsszel elindul. A földradaros
szondákkal végzett vizsgálatok a
talajszint alatt épületmaradványokra leltek. A Szépkilátó jövõbeni sorsát e régészeti értékek felszínre hozása is módosíthatja.
– Milyen pályázati támogatásra számítanak?
– A tavalyi év a korábban elnyert pályázatok határidõre történõ, precíz elszámolásáról szólt.
Idén a vidékfejlesztési források között találtunk rá a településképet
meghatározó önkormányzati fenn-

tartású épületek homlokzati felújítását megcélzó pályázatra. A Kossuth u. 16. szám alatti egykori iskolaépületet és a hozzá tartozó tanári lakást szeretnénk megújítani,
mert ezek utoljára 25-30 évvel ezelõtt estek át renováláson, tatarozáson.
Az utóbbi százéves épületblokkban található a Hamutiprók Egyesület tûzoltószertára. Itt födémcsere, hõszigetelés is várható. A
KEHOP pályázati konstrukción belül
kiemelt projektként másfél milliárd
forintot kaptunk a külterületi részek csatornázására. A beruházás
keretében teljesülniük kell az érintett szennyvízelvezetési agglome-
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ráció megfelelõ szennyvízkezelésének feltételeinek, hogy a
szennyvízközmûvel való lefedettség megközelítse a közmûves ivóvízzel ellátott fogyasztók csaknem
száz százalékát. A projekttel szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország megfeleljen az uniós
jogi követelményeknek a kijelölt
határidõig.
Az elmúlt három évtizedben sokan vásároltak, vagy építettek külterületi nyaralókat. Mintegy ezer
ingatlant érintõen a közmûszolgáltató biztosította a vizet, de nem
volt kiépített csatornahálózat,
ezért jobbára csak egyedi szennyvízkezelõk létesültek. A regionális
vízmû egyik fontos vízvételi pontját jelentõ Erzsébet-forrás víztisztasági peraméterei is lassú romlásnak indultak, ami összefüggésben
van a külterületi részek csatornázatlanságával, ezért szükséges
megtenni a következõ két évben
az ivóvízbázis védelmére vonatkozó elõírásokat. A településnek 400
millió forint önrészt is fel kellene
mutatnia, amire saját forrással

nem rendelkezünk. A projektnek
sok aggályos, nehezen kivitelezhetõ, tisztázandó eleme van: Balaton
törvény, uniós direktívák, a Nemzeti Fejlesztési Iroda projekt céljai,
a hegyoldalban a mûszaki megvalósítás ütemezése, a magánterületeken történõ átvágások.
– A rendezvények miként segítik a turizmust?
– A 15 éve kialakult programszerkezet beváltotta a hozzá fûzött reményeket. A helyi civil társadalom nagyon aktívan kiveszi a
részét az egyes programok szervezésébõl. A nyáron nemigen lesz
hétvége valamilyen mûsor nélkül.
Nyári tárlatok, Jazz Fiesta, borfesztivál, tûzoltó fesztivál és verseny,
továbbá megannyi rendezvény.
Április végén nagyon sikeres volt a
palacsintafesztivál, amit az is igazol, hogy dupla annyi palacsinta fogyott, mint tavaly. Május elsején az
önköltségi árat együtt elõteremtve, közös önkormányzati finanszírozással Balatongyörököt, Balatonmáriafürdõt, Szigligetet és Badacsonytomajt érintve hétvégenként
elindultak az elõszezoni hajójáratok.
A Györökért Közhasznú Egyesület jóvoltából a Gyermeknap programjai is sok örömet hoztak. A
Pünkösdi Szezonnyitó idén május
közepére esett. Panorámás környezetben, a Szépkilátónál, immár
harmadízben, sok szórakoztató
programmal rendeztük meg a
bográcsban fõtt ételeket kínáló
Háromlábú Fesztivált, a szabadtûzi
fõzõversenyt. A Mûvelõdési Házban
kiállítással
emlékeztünk
Simándy Józsefre, születésének
100. évfordulója jegyében. A világhírû operaénekes a Balaton szerelmeseként ezer szállal kötõdött a
településünkhöz. A mûvész életpályáját, személyét megidézõ június
közepéig látogatható tárlatot az
Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet rendezte.
Nemes Norbert
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A helyi gazdaságok, termelõk
és kereskedõk szenvedélye,
szakmájuk iránti elkötelezettsége Közép-Zalát egy igazán összetartó közösséggé formálják – fogalmazott Palkovics László a
Felsõrajki Nemzetközi Térségi Kiállítás és Vásáron.

Az Emberi Erõforrások Minisztériumának felsõoktatásért felelõs államtitkára köszöntõjében azt
hangsúlyozta, hogy egy térség lakosainak összefogása, együttmûködése mindig visszatükrözõdik a
helyi gazdaságok, termelõk és vállalkozók sikereiben. A térségéért, a
faluért való tenni akarás meghatározza a generációk gondolkodását,
idõsekét és fiatalokét egyaránt. Az
államtitkár kiemelte, a felsõrajki
vásár a térség értékeit, kultúráját
és megtartó erejét mutatja be,
ahol „nem névtelen és arctalan termékeket teszünk a kosarunkba”,
mivel találkozhatunk elõállítóikkal.
Ezért van szükség a vásárlókra,
mert nélkülük „a helyi termékek kihalnak, a helyi értékek elhomályosulnak”. A vásár másrészt fontos
üzenet a térség fiataljainak, hogy
lehetõség nemcsak Budapesten
van, hanem helyben is megtalál-

A FELSÕRAJKI SEREGSZEMLE KÍNÁLATÁBAN

Helyi finomságok vására

hatják boldogulásukat. A szeptemberben induló egyetemi közösségi
képzõközpontok is azt szolgálják,
hogy helyben hasznosítható, ver-

selõ még polgármesterként kezdeményezte a termelõi vásár elindítását négy évvel ezelõtt, ami mostanra kulturális és gasztronómiai
seregszemlévé nõtte ki magát. Köszöntõjében elmondta, az idei vásár különlegessége, hogy elsõ alkalommal hirdettek versenyt. A megye legjobb süteményének kiválasztására a települések egyféle finomsággal nevezhettek.
Dr. Csikós Andrea Dóra, a KözépZala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési
Egyesület munkaszervezet-vezetõje elmondta, a versenyre csak
olyan finomsággal nevezhettek a
résztvevõk, melyek kizárólag valódi
alapanyagokból készültek.
A zsûri elnöke Buza Sándor
senyképes tudáshoz jussanak az gasztro-blogger, míg tagjai Siposné
adott térségben tenni akaró fiata- Gerencsér Henriett cukrászmester
lok – szögezte le Palkovics László.
valamint Salamon Henrietta jegyzõ
Vigh László országgyûlési képvi- voltak. Az okleveleket és a díjakat

JAPÁN MÉHÉSZ DELEGÁCIÓ ZALÁBAN

Zalai mézeket kóstoltak
Az APIMONDIA Világszervezet a méhészeti gazdaságtan, méhegészségügy, méhbiológia, a beporzás és méhlegelõk, a méhészeti
technológia, a mézminõség, az apiterápia valamint a méhészkedés vidékfejlesztésben betöltött szerepével kapcsolatban rendez kétévenként közgyûlést.

A kiállítással egybekötött 2009es montpellier-i világkongresszuson az Országos Méhészeti Egyesület delegáltjain kívüli kiállítóként
részt vett Plótár László Cserszegtomajon élõ méhész is, aki az akkori tanácskozások hozományaként nemrégiben egy négytagú,
Japánból érkezett méhészeti delegációt fogadott és kalauzolt végig
Zala megyében Kasnya Zoltán
nagygörbõi méhesgazdával közösen.
Mint megtudtuk: a helyi méhek
tartásáról, szállításukról, az egészségük természetes módon történõ megõrzésérõl, a szerhasználatról, a méz étrendbe illeszthetõségérõl folyamatos érdeklõdést mutató japán céggel beszállítóként
eddig is kapcsolatban voltak, ám
eddig csak az akácméz került az
érdeklõdésük középpontjába. A
Tokyoban és más japán nagyvárosokban hét üzletet mûködtetõ cég
közvetlen vezetõi különösen fontosnak látták, hogy megismerjék
azokat a családokat, ahol apáról fiúra száll a mézkészítés mesterségének tudománya. Olyan, az euró-

www.zalamedia.hu
www.zalasport.hu

HELYI TERMÉK

pai szabványoknál is jobb víz- illetve pollen tartalmú, különleges mézek zalai elõállítóit keresték, akik
ha kell, nagyobb tételben is képesek a hibátlan minõség elõállítására. A különösen barátságos cégvezetõ, a pénzügyi vezetõ, a marke-

tingvezetõ és a kereskedelmi aszszisztens nem a könnyed kikapcsolódást és szórakozást jelentõ programelemekre fókuszált, hanem
mindvégig a munkára.

Május derekán elsõként a
zalacsányi Szûcs Ferenc 200 családos méhészetét keresték fel. A vegyes, akác, galagonya, erdei málna,
hárs, mézharmat méz, édeskömény, kökény prémium méz elõállítójánál a pörgetés és gyógyszerezés körülményeit vizsgálták meg.
Örömmel látták a méztisztítás természetes rendszerét, ami Európában hazánkon kívül csak Olaszországban elterjedt.
Dr. Fendrik Péter méhész szakmunkás, állatorvos botfai méhésze-

ti telephelyén sem csalatkoztak. A
vendégek a rakodókaptáras technológia részleteit tanulmányozva
vettek részt egy, a betegségek korai felismerésének lehetõségeirõl

szóló bemutatón, ezután megismerkedtek a kezelések különbözõ
eszközeivel, gyógyszereivel, lehetõségeivel és korlátaival. Az állatorvos kifejlesztett olyan „találmányokat”, amelyek az óriási, világszinten
tapasztalható méhpusztulások ellen hatékonyan bevethetõk. Olyan
technikák is ismertetésre kerültek,
amelyek hazánkban még nem,
vagy csak részben elterjedtek.
Falaticsné Kulcsár Amália, a
Söjtör és Térsége Méhészei Egyesületének tagja szentpéterúri birtokán 300 méhcsaládot gondoz
fekvõ kaptárokban. Õ bográcsos,
füstölt csülkös babgulyással, pogácsával és mézes pálinkával is
megvendégelte a hölgyeket és az
urakat. Kasnya Zoltán és bátyja
mûködteti a nagygörbõi méhész
telepet, amit zárásként vizitáltak. E
helyütt is jó benyomásokat, kedvezõ impressziókat szereztek. A delegáció vezetõje a cserszegi fûszeres
fajtájú bort az általa eddig fogyasztott nedûk legkiválóbbikának
mondta.
A világ számos országában korábban sok tapasztalatot gyûjtõ távol-keleti szakemberek különlegesnek találták az egy telephelyen tartott méhek számát, a mézelõ rovarok szelídségét, az akácerdõk nagy
kiterjedését és állították: a zalai,
vasi, somogyi akácméz minõsége
fölötte áll az ország más vidékein
elõállított színméznek. Bejelentették: az üzletláncuk bõvítésében érdekeltek, a szállítás új módszerében gondolkodnak. Elvi megállapodás született arról, hogy a palettabõvítés jegyében hamarosan a zalai hárs, mézontófû, repce, selyemfû és napraforgó méz is rákerülhet
az exportlistájukra.
Nemes Norbert

A sütiverseny díjazottai dr. Csikós Andrea Dóra (balról az elsõ)
és Vigh László (balról a harmadik) társaságában.
Zala Megye Közgyûlése ajánlotta
fel, melyeket dr. Pál Attila, a közgyûlés elnöke adott át az elsõ három helyezett számára. Az elsõ helyezést Keszthely város Bodzás-citromos fantáziaszelete, készítõje
Tóthné Milei Erzsébet, a második
helyezést
Alsórajk
település
Kisfaludy kedvence, készítõje Marton Nóra érdemelte ki. Harmadik
helyen végzett Gombos Mária Krémes-mákos kockája, õ Hahót település színeiben indult. A zsûri kü-

löndíját Süle Katalin, az agárkamara
megyei elnöke adta át Balaicz Zoltánnak, Zalaegerszeg polgármesterének a Zalai erdõ varázsa süteményért, melyet Lukács Zsanett
készített.
Amit szem-száj megkívánhat –
mindenféle házi finomságból (sajt,
kolbász, méz, szörp, gyümölcs stb.)
bõ kínálatot nyújtott a felsõrajki
vásár, melyen mûvészeti csoportok
szórakoztatták a közönséget.
Antal Lívia

ÉVES KÖZGYÛLÉS A ZALAVÍZNÉL

 A Zalavíz Zrt. 2016. május 6-án tartotta éves közgyûlését,
amelyen a tulajdonosok elfogadták a 2015. évi gazdasági beszámolót és a 2016. évi üzleti tervet, valamint személyi változásokról is döntöttek.

Nagy András vezérigazgató megbízatása 2016. május 31-én lejárt, a tulajdonos megbízásából más feladatot lát el a késõbbiekben. A közgyûlés, a fõ részvényes, Zalaegerszeg megyei jogú város ismét javasolta a cégvezetés esetén az elnök és vezérigazgató
pozíció egyesítését. Ennek megfelelõen az elnök-vezérigazgatói
tisztséget 2016. június elsejétõl Arnhoffer András tölti be.
A közgyûlés a személyi változások mellett elfogadta a társaság
2016. évi üzleti tervét, valamint a 2015. évi gazdasági beszámolót.

MEGYE

HORIZONT
Bocföldén hagyományosan
gyermeknappal kezdõdött a falunap, ami délutánra igazi családi rendezvénnyé teljesedett ki.
A gyerekek tíz óra körül már vidáman ugrándoztak a légvárakban, amit aztán örömmel hagytak ott az éppen megérkezõ
Borka bohóc kérésére, aki kalózos játékba invitálta õket.

Bocföldén 1998 óta tartanak
falunapot, amely a szórakozás
mellett az elvégzett munka ünnepe is. Lendvai Miklós, a település
polgármester errõl úgy vélekedett, ha egy falu eredményes, az
egyben azt is jelenti, hogy az önkormányzat, a civil szervezetek, a
helyi intézmények együttmûködésben végzik feladataikat. Mindenekelõtt nagyon átgondolt
költségvetéssel, hogy lehetõségeikbõl minél többet ki tudjanak
hozni.
A közelmúltban adták át a felújított iskolát. A beruházást 57
millió forint pályázati támogatás
segítette, amit az önkormányzat
megtakarításai révén közel 62
millióra egészített ki. A civil szervezetek tevékenységének helyet
adó kultúrházat is megújították,
és bõvítették technikai felszereltségét. A polgármester hangsúlyozta, az elõzõ testületnek is
fontos szerepe van abban, hogy
mindez megvalósulhatott.
Az 1968-ban épült kultúrházban korábban ilyen jelentõs felújítás nem volt – fûzte hozzá Heller
Józsefné, a „Bocföldéért” Közalapítvány Kuratóriumának elnöke,
önkormányzati képviselõ. A 12
millió forintos pályázati támogatást élvezõ beruházásnak az alapítvány is részese volt, ahogy a
sportöltözõ megújításának is. A
rendezvénnyel kapcsolatban elmondta, a gyermeknapot az alapítvány szervezte, melyhez támogatást nyújtott az önkormányzat

FELÚJÍTANÁK AZ ÓVODÁT ÉS A HIVATAL ÉPÜLETÉT

A Göcseji Múzeum és a Göcseji Falumúzeum idén is csatlakozik az
országos Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozathoz. Az eseményre
ezúttal június 25-én, szombaton kerül sor, több helyszínen.

és a megyei könyvtár. A falunap
fõszervezõje pedig az önkormányzat.
Kitért arra, hogy az általános
iskolával is jó kapcsolatot ápolnak,
mely értékes eleme a helyi közösségnek. Szinte nincs olyan rendezvény, melyen a diákok ne adnának színvonalas mûsort. Büszkék a falu sokszínû, jó feltételek
között mûködõ intézményére,
ahol zeneoktatás is folyik a zalaegerszegi zeneiskolával együttmûködve. A gyerekek többféle
sportágban próbálhatják ki magu-

kat, és két idegen nyelven is tanulhatnak. Az angolt a tanórákon,
míg a német nyelvet szakkör keretében sajátíthatják el.
Rákosáné Vizsi Andrea alpolgármester a jövõ terveirõl elmondta,
az igényekhez és lehetõségeikhez
mérten igazították fejlesztési elképzeléseiket. Pályázati támogatást remélnek a korábban belülrõl
megszépült óvoda külsõ felújításához, továbbá az önkormányzati hivatal elavult épületének rekonstrukciójához. Fontos feladat a temetõ bõvítése, az utak, járdák,

bejáratánál lévõ korlátokat. Az önkéntes munkában a szociális intézmény munkatársai mellett más
állami hivatalok és diákok vettek
részt.

Segítettek a lakók is. Virágot ültetett és kerítést is festett Bóris
Katalin, aki érdeklõdésünkre elmondta, örül, hogy megszépül az
otthon.

Györe Edina, a Szociális és
Gyermekvédelmi Fõigazgatóság
Zala Megyei Kirendeltség vezetõje
a helyszínen elmondta, a Szent
Márton Légió kezdeményezésére
immár második intézményük környezete szépül meg. A 485 fõt ellátó szociális intézmény több hektáron helyezkedik el, nagyon nagy
udvarral, zöldfelülettel és kerítéssel. Az önkéntesek négyszáz virágpalántát ültettek el, és lefestették a területet körbe ölelõ kerítést, valamint az öt telephely

Jogerõsen öt év fegyházbüntetésre ítélte a Zalaegerszegi Törvényszék azt a férfit,
aki több mint 13 millió forintot
csalt ki egy idõs embertõl, hiszékenységét kihasználva.
Beznicza Árpád, a törvényszék szóvivõje elmondta, a
vádlott 2007-tõl egészen 2013ig, különbözõ okokra hivatkozva kereste fel az idõs férfit.
Elõször arra kérte, hogy adjon neki kölcsön, átmeneti
pénzzavarba került. Elhitette
vele, hogy a pénzt majd örökségébõl, biztosítási összegbõl,
vagy birtokai eladásából fizeti
vissza, de soha nem törlesztette a tartozását. Hogy történetei még hihetõbbek legyenek,
a vádlott több alkalommal bíróként, egy zalaegerszegi

VÁLTOZATOS PROGRAMOKKAL

A közösség ünnepe Bocföldén Múzeumok Éjszakája

Kerítésfestés és növényültetés
Több mint százan vettek részt
a májusban alakult Szent Márton
Légió közösségi programján. Az
önkéntesek ezúttal a pózvai Zala
Megyei Integrált Szociális Intézményben segédkeztek, egyebek
mellett kerítésfestéssel és növények ültetésével a közelmúltban.
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Öt év fegyház csalásért
bankfiók vezetõjeként vagy
egy ismert televíziós személyiségként bemutatkozva telefonált.
A vádlott a bûncselekményt
csak részben ismerte el, vallomása szerint csak 2-3 milliót
kapott összesen, és azt tagadta, hogy befolyásos emberekre
hivatkozott volna.
Az elsõ fokon eljáró Lenti Járásbíróság
folytatólagosan,
társtettesként elkövetett csalás bûntettében, mint többszörös visszaesõt három év fegyházbüntetésre ítélte a vádlot-

tat és több mint 13 millió forint vagyonelkobzást is elrendelt. Az ügyész súlyosbításért,
a vádlott és védõje enyhítésért
fellebbezett, így került az ügy
másodfokon a Zalaegerszegi
Törvényszékre, amely súlyosbította a korábbi ítéletet. A vádlott cselekményét üzletszerûen
elkövetett csalásnak minõsítette, a fegyházbüntetést pedig öt évre emelte, illetve kötelezte a vádlottat, hogy fizessen meg több mint 13 millió
forintot az idõközben elhunyt
sértett jogutódjának.

vízelvezetõk rendbetétele is. Az
alpolgármestertõl, mint a rendezvény kulturális programfelelõsétõl
megtudtuk azt is, hogy igencsak
változatos programokkal készültek. Helyi részrõl színes mûsort
adtak az iskolások, a Ciklámen
Tánccsoport és utánpótlás csoportja, valamint a Fátyolvirág Hastánccsoport. Többek között fazekas- és lövészbemutató színesítette a falunapot, amit retro diszkó és a MagicNights zenekar elõadása zárt.
Antal Lívia

Immár évek óta a múzeum
partnere a Zalaegerszegi Törvényszék, valamint a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, így ezekbe
az intézményekbe is ellátogathat a
közönség az este folyamán. A Zala
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet jóvoltából pedig ismét lehet
majd rabomobillal közlekedni – tájékoztatta szerkesztõségünket a
múzeum PR osztálya. A programok
forgószínpadszerûen zajlanak, az
egyes helyszínekre buszokkal lehet
eljutni, ami a belépõjegy mellé járó
karszalaggal együtt ingyenesen
használható.
Az éjszakába nyúló programsorozat a könyvtárban indul szombaton 17 órakor, egy családoknak
szóló izgalmas elõadással és kiállítással, 18 órától pedig a múzeumkert és a Göcseji Múzeum kiállítóterei is várják a látogatókat. A Múzeumok Éjszakájának tematikája idén
fõleg a Körárkoktól a kõfalakig - Válogatás az elmúlt tíz év Zala megyei
régészeti feltárásaiból címû tárlat

köré szervezõdik. De a 80-as évek
hangulata is megelevenedik, hiszen a budapesti Vodku Fiai zenekar Cseh Tamásra emlékezik majd
este tíz órától a múzeumkertben.
Az est folyamán többek között
csillagászatról, képzõmûvészetrõl,
illetve XI. századi fegyverekrõl szóló elõadások, formabontó tárlatvezetések és egy családi felfedezõ játék is várja az érdeklõdõket a múzeumban. A skanzenben eközben
színi elõadásokat (a Kölcsey-gimnázium Ripacsok irodalmi színjátszó
körének jóvoltából) láthatnak a nézõk, a törvényszék épületébe pedig kiállításra, történelmi sétára és
egy koncertre is be lehet térni.
Szintén a falumúzeum ad otthont a
„Nagy háborús emlékmû” projekt
elindításának is, melynek fõvédnöke Balaicz Zoltán polgármester
lesz.
A részletes program már elérhetõ a Göcseji Múzeum honlapján
(www.gocsejimuzeum.hu).
– pet –
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VÁLLALKOZÁSOK INDÍTÁSÁT SEGÍTVE
JAVULJON A MIKROHITELEZÉS ISMERTSÉGE ÉS MEGÍTÉLÉSE
 A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (ZMVA) újabb,
vállalkozásokat segítõ nemzetközi projektben vesz részt konzorciumi partnerként. Az ATM (Access to Microfinance) program
célja, hogy a mikrohitelezés ismertségének és megítélésének javításával segítse a kis- és középvállalkozásokat az Európai Unióban, és ezen belül hazánkban.
Nagy András, a Zala Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
ügyvezetõ igazgatója az elõzményekrõl elmondta, hogy számos
európai régióban a hozzáférés
hiánya, a hitel- és pénzügyi kirekesztés komoly akadálya a vállalkozásalapításnak, vállalkozásindításnak.
A kkv-k mikrofinanszírozása
és a vállalkozói készség támogatása ugyanakkor már kipróbált és
bevált eszköz, amely hozzájárul
a foglalkoztatás bõvítéséhez. Mivel az európai mikrofinanszírozási programok eltérõek illetve más és más célcsoportokat
szólítanak meg, az ATM projekt
legfõbb célja az, hogy mindent
egybevetve javítsa a mikrohitelezés ismertségét és megítélését, a mikrofinanszírozási eszközökhöz való hozzáférést a vállalkozások körében.
Az ATM konzorciumot kiegyenlített arányban alkotják az
irányító hatóságok, mikrofinanszírozási intézmények és az Európai Mikrofinanszírozási Hálózat (EMN). A székesfehérvári vezetõ partneren kívül magyar partner még a Nemzetgazdasági Minisztérium valamint a Zala
Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány.

Nagy András hozzátette azt
is, hogy az alapítvány több mint
húsz éve foglalkozik mikrohitelezéssel, és ezen idõ alatt

több ezer vállalkozás számára
nyújtott mikrohitelt Zala megyében. A projektben azt a feladatot
kapták, hogy gyûjtsék össze a
helyi
vállalkozások
mikrohitelezéssel kapcsolatos elvárásait, és ezeket továbbítsák az

irányítóhatóságoknak. Ehhez
várják a megyei vállalkozások ötleteit.
A szakmai munka mellett a
ZMVA feladata a projekt kommunikációjának koordinálása és
megvalósítása, mely nem nélkülözi a helyi mikrovállalkozások,
döntéshozók bevonását. A projekt fontos elemei a helyi analízisek, más országok közti jó gyakorlatok, irányelvek
és tanulási folyamatok cseréje, átvétele,
összegyûjtése, továbbá szakmai utak,
szemináriumok,
workshopok szervezése. A résztvevõ
partnerek így át tudják adni egymásnak
a mindennapi munkájuk során felhalmozott magas szintû
tudásukat, tapasztalatukat. Fontosnak
érzik a vállalkozásfejlesztési vagy helyi
mikrofinanszírozási
programok hozzáférésének javítását, új
értékelési módszerek használatát a vállalkozások jobb kiszolgálása érdekében. A regionális
partnerek ezért kilenc cselekvési
tervet készítenek, amit eljuttatnak a politikai, gazdasági döntéshozókhoz.
Az 1,7 millió euró
összköltségvetésû
projekt nyolc ország
tíz intézménye részvételével öt évig tart.

VILLAMOSÍTÁS ZALASZENTIVÁN ÉS SZOMBATHELY KÖZÖTT
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ÚJ DIMENZIÓ A REPCE ÕSZI GYOMIRTÁSÁBAN
A Runway három hatóanyagot tartalmaz. Az
aminopiralid és a picloram felelõsek a posztemergens hatásért. Az érzékeny kétszikû gyomok
fiatal egyedei (2-4 levél) ellen kezelve tökéletes
gyomirtó hatást érhetünk el, de akár a 6-8 leveles
gyomok ellen is hatékonyak. A preemergens hatásért döntõen a metazaklór felelõs, kisebb részben
az aminopiralid. Ha a kezelést követõ 2 héten belül 10-20 mm csapadék hullik, akkor a hatóanyag
biztosítja a tartamhatást és a tél beálltáig tartó
gyommentes idõszakot.
A készítmény ötvözi a preemergens és a posztemergens technológia elõnyeit.
1. Bármely típusú repcében felhasználható
(normál és IMI is)
2. Rendkívül széles hatásspektrum
3. Talajon és levélen keresztüli hatás
4. Rugalmas idõbeli kijuttathatóság
5. Kiváló keverhetõség
A három hatóanyagának köszönhetõen rendkívül
széles a hatásspektruma.
Különösen érzékeny gyomok a szikfû-, pipitér-, aggófû-, gólyaorr-, bükkönyfajok, ragadós galaj, pipacs,
kék búzavirág, csattanó maszlag, szerbtövis-, keserûfû-, csorbóka- és libatop-fajok, parlagfû, fekete ebszõlõ, kicsiny gombvirág, betyárkóró, árvakelésû napraforgó (IMI és SU is), lucerna, burgonya.
Jó hatékonysággal irtja a szarkaláb-, tarsóka-, hérics-, veronika-, árvacsalán-, árvácska-, zsomborfajokat, pásztortáskát, tyúkhúrt. Az évelõ gyomok közül jó
hatékonyságú a mezei acat, mogyorós lednek, fekete
üröm, lórom fajok és a pitypang ellen.
A készítmény engedélyokirata szerint a kijuttatást
a vetéstõl a repce 5 leveles állapotáig lehet elvégezni. Ez azt jelenti, hogy augusztus 20-tól szeptember
végéig lehet a kezelést elvégezni (a gyomok fejlettségétõl függõen). Így 5 hetünk van arra, hogy a kezelést
optimális idõben elvégezzük. Ez egyedülálló a piacon.

JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI
TECHNOLÓGIA
A Runway kijuttatása a
repce vetésétõl 5 leveles állapotig javasolt. A legérzékenyebb gyomstádium a
kétszikû gyomok szik-2 leveles állapota között van. A
tartamhatás kifejtéséhez a
kezelést követõ 2 héten belül
10–20 mm csapadék szükséges. A
preemergens kijuttatás esetén a javasolt dózis 1,2 l/ha.
Ebben az esetben a vetést követõ 3 napon belül el kell
végezni a kezelést. A posztemergens kezelést a repce
2 valódi lombleveles állapotától 5 leveles állapotig célszerû elvégezni. Ebben az idõszakban a javasolt dózis
1,5 l/ha. Posztemergens kezelés javasolt az alacsony
humusztartalmú, laza talajokon. A felhasználás során a
hõmérséklet 10 és 25 OC között legyen. A kezelést követõ 1 óra múlva érkezõ csapadék a hatást már nem
befolyásolja. A szert a gyomborítottságtól függõen 200400 l/ha vízzel közepesen durva porlasztással célszerû
kipermetezni.
1. Normál vetésváltás esetén a betakarítást követõ
õsszel kalászos gabona (õszi búza, durumbúza, õszi
árpa, rozs, tritikálé) vagy a következõ év tavaszán bármi vethetõ.
2. A repce téli pusztulása esetén a következõ év tavaszán tavaszi gabona (zab, tavaszi árpa, tavaszi búza), kukorica (takarmány, siló, csemege, hibrid), olajretek, mustár, tavaszi repce, cirok, köles, fénymag, hagymaféle, kender vethetõ, káposztaféle palántázható.
Extrém száraz idõjárási viszonyok fokozzák az utóhatás kockázatát.
Hatóanyag: 5,3 g/l aminopiralid + 13,3 g/l picloram
+ 500 g/l metazaklór.
Forgalmazási kategória: I. (felsõfokú növényvédelmi képesítéshez kötött).
Munkaegészségügyi várakozási idõ: 0 nap.

™ a Dow Chemical Company („Dow”) vagy a Dow leányvállalatának márkaneve.
Felhasználás elõtt mindig olvassa el és tartsa be a termékeken található címke utasításait!

TERÜLETI SZAKTANÁCSADÓK:

ÁRGYELÁN GÁBOR Tel.: (30) 447-5997

A SERTÉSÁGAZAT HELYZETÉRÕL

Vasúti összeköttetés Szlovéniával Piacot a hazai termékeknek
A magyar–szlovén villamosított vasúti összeköttetés Magyarország
gazdasági helyzetét jelentõsen erõsíti – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Muraszombaton (Murska Subota), miután
Miro Cerar szlovén miniszterelnökkel felavatták a Pragersko-Hodos
(Õrihodos) vasútvonalat.

Az európai vasúti törzshálózat
részét képezõ 2013 novemberétõl mûködõ, 6-os számú, Mediterrán vasúti árufuvarozási folyosó Szlovéniát és Magyarországot
is érinti, fejlesztése mindkét országnak kiemelt érdeke. A
Pragersko–Õrihodos vasútvonal
ennek a Mediterrán korridornak a
része, a koperi kikötõ és Magyarország közötti vasúti összeköttetés egyetlen, még nem villamosított szlovéniai szakasza volt.
A külügyminiszter kiemelte,
hogy a korszerûsítés jelentõs elõrelépés Magyarország külkereskedelme számára, hiszen a közelkeleti és a távol-keleti export
szempontjából kulcsfontosságú,
hogy a koperi kikötõt most már
sokkal gyorsabban el lehet érni
Magyarországról. Magyarország
exportja az arab országokba és
Ázsiába eléri a 8 milliárd dollárt,
ennek pedig jelentõs részét a
koperi kikötõn keresztül bonyolítja le. – Ezért egyáltalán nem
mindegy, hogy Magyarországról
az áru milyen gyorsan éri el a
koperi kikötõt – fogalmazott a
miniszter.
A tárcavezetõ elmondta, hogy
Magyarország a koperi kikötõ
második legjelentõsebb felhasználója, a forgalom 20 százaléka
Magyarországhoz kötõdik. Évente a magyar vállalatok 170 ezer

konténernyi árut forgalmaznak a
koperi kikötõn keresztül – hangsúlyozta.
A miniszter úgy véli, a beruházással Magyarország és Szlovénia
jelentõs mértékben megerõsítette közép-európai logisztikai és
tranzit szerepét. Egyrészt a Mediterrán vasútvonal összeköti
Spanyolországot a magyar–ukrán
határral, másrészt pedig – északdéli irányból nézve – a balti államokkal.
Szijjártó Péter arról is beszélt,
hogy Lengyelország, Szlovákia,
Magyarország és Szlovénia közösen kezdeményezték a Borostyánkõ elnevezésû, az Adriától a
Balti-tengerig tartó vasúti öszszeköttetés létrehozását. Ennek
jegyében ma Magyarországon
több vasúti fejlesztés is zajlik,
többek között most villamosítják
a Szombathely és Zalaszentiván
közötti vasútvonalat – mondta.
A miniszter szerint a mai napon egy újabb összeköttetés jött
létre Magyarország és Szlovénia
között, ami újabb bizonyítéka a
kiváló kétoldalú kapcsolatoknak,
amit tovább akarnak fejleszteni.
Kétszer kétsávosítják az M70-es
autópályát, így legkésõbb 2019re végig autópályán lehet közlekedni Ljubljana és Budapest között, valamint 2020-ig két új határátkelõhelyet is létrehoznak a

két ország között, továbbá öszszekötik a villamos energia hálózatokat és a távvezeték rendszereket, szorosabbra fûzve a két
ország együttmûködését – fejtette ki Szijjártó Péter.
– Abban már nincsen vita,
hogy Európa növekedési motorját Közép-Európa jelenti a jelenben és fogja jelenteni a jövõben
is – mondta, majd hozzátette,
hogy ehhez ugyanakkor szoros
közép-európai együttmûködésre
van szükség.
Miro Cerar szlovén kormányfõ
elmondta, hogy a 109 kilométer
hosszú vágány korábban nem
volt villamosítva, korszerûsítésével ezért lehetõvé tették, hogy a
koperi kikötõbõl még több áruforgalmat lehessen lebonyolítani
Kelet-Európa felé. A kormány a
koperi kikötõ további fejlesztését
és a második vasútvonal megépítését is tervezi – hangsúlyozta.
– A vasútvonalon 78 keresztezõdést hoztunk létre, hogy a szerelvények akár óránként 170 kilométeres sebességgel haladhassanak a legmagasabb biztonsági intézkedések mellett – mondta.
Cerár szerint a sikeres projekt
lendületet ad a két országnak a
további cselekvéshez.
A Pragersko–Õrihodos vasútvonal fejlesztése és villamosítása
465,5 millió euróba került,
amelybõl 231,1 millió eurót a Kohéziós Alapokból, a többit nemzeti önrészbõl fedezte a szlovén
kormány. A vonal teherfuvarozásra és személyszállításra is alkalmas.
MTI

Hízóférõhelyek bõvítését tervezi a zalaegerszegi Tóth-95 Kft.,
melynek sertéstelepe a zalaszentiváni Nagyfaludon mûködik. A
telep 2000-ben kezdte meg tevékenységét. Azóta számos fejlesztést hajtottak végre uniós pályázatokkal is élve, többek között malacszaporító üzemet, földmedencés hígtrágyatárolót létesítettek, valamint egy tenyészutánpótlás felnevelésére alkalmas, korszerû technológiával felszerelt épületet hoztak létre,
ami a magas szintû tenyésztési munka elengedhetetlen feltétele volt.

– Éves szinten mintegy 9
ezer darab malac születik nálunk, hízóférõhelyünk azonban
csak kétezer van, amit háromezer-háromezer-kétszázra szeretnénk növelni, hogy ne legyünk kiszolgáltatva a malacpiacnak – mondja érdeklõdésünkre Tóth Géza ügyvezetõ igazgató, akit terveikrõl illetve az ágazat helyzetérõl kérdeztünk. –
Mivel az ezer-ezerkétszázas férõhelybõvítés a szükséges
technológiával együtt nagyon
sokba, 160 millió forintba kerül,
nem tudjuk felérni, így csak a
felére pályázunk.
Tavaly decembertõl idén április végéig egyébiránt olyan
mélyponton volt a hízó felvásárlási ára, hogy gyakorlatilag
az elõállítási költséget sem érte
el, tehát teljes veszteséggel
járt. Hiába van állami támogatás, összességében nem tudja
korrigálni ezt a problémát.
– Mi ennek az oka?
– Az orosz embargó eléggé
megviseli a hazai sertéságazatot. Az orosz külpiac megszûnésével az unióból dömpingáron jelennek meg a termékek,
amelyekkel szemben nem tu-

dunk versenyezni. A kereskedõk és feldolgozók természetes, hogy az olcsóbb árú termékeket vásárolják fel, és nem a
hazai drágábbat. A helyzetnek
nem tesz jót az sem, hogy míg
az unióban három hónap, addig
nálunk hat hónap a mélyhûtött
húsok szavatossági ideje, amibõl itthon különféle húskészítményeket állítanak elõ.
Ugyanakkor a sertésstratégia célja éppen az import viszszaszorítása lenne annak érdekében, hogy a hazai feldolgozók hízósertésigénye itthon
elõállított magyar alapanyagból
legyen biztosítva.
– Hogyan látja, meg tud valósulni ez a szándék?
– A sertésstratégiában azt is
megfogalmazták, hogy a jelenlegi 3 milliós sertésállományt
ideális lenne 6 millióra növelni.
(Ez valamikor 10 millió volt.)
Egyelõre azonban ennek a 3
milliónak sincs meg a piaca,
nem beszélve arról, hogy a hazai telepek technológiai felszereltsége nagyon komoly hátrányban van a nyugati országokéval szemben. Jelentõs nagyságrendû korszerûsítések szük-

ségesek, melyek nagyon sok
pénzbe kerülnek, amit a hazai
sertéstartók a termelésbõl nem
tudnak kigazdálkodni.
– Az uniós pályázatok segíthetnek ebben?
– Most jelentek meg építészeti és technológiai fejlesztéseket támogató uniós pályázati
kiírások, melyek egyrészt önerõt igényelnek, másrészt nem
biztos, hogy mindenki tud élni
vele.
A 21. században minden országban az élelmiszer-elõállítás
és -feldolgozás egyre inkább
stratégiai ágazat lesz. Jelenleg
az Európai Unióban túltermelés
van, vagyis raktárra történik a
termelés. Ennek a többletnek
piacot kellene keresni, hogy
azok az országok, ahol hiány
van élelmiszerekben, az uniótól, illetve az unió országaitól
vásároljanak.
Helyzetünket tekintve, azt
vélem, meg kell akadályozni az
állattenyésztés elsorvadását
hazánkban, mert ha ez megtörténik, akkor hamarosan rá a növénytermesztés is nehéz helyzetbe kerül, mert nem lesz fogyasztás. Mindig is a Kárpátmedence volt Európa éléskamrája, az itteni éghajlatot, talajviszonyokat nem kihasználni,
egyenesen bûn lenne. Az állattenyésztés és növénytermesztés egyensúlyba hozása elengedhetetlen fontosságú lenne,
ami a piaci, értékesítési gondokon is nagyban enyhítene – vélekedett Tóth Géza.
Antal Lívia
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AGRÁRIUM

A BAKI AGROCENTRUM SZÁNTÓFÖLDI BEMUTATÓJÁN

Segítség a szakmai döntések meghozatalában
A Baki Agrocentrum Kft. június elsején szakmai napra invitálta integrátori körének termelõit. A program a szántóföldön kezdõdött,
ahol a fajtatulajdonos cégek képviselõivel együttmûködve mutatták be az õszi kalászos és káposztarepce fajtasorok eredményeit,
és hogy mely vetõmagokat javasolják a termelõknek a 2016/2017es szezonra.

Balogh Rudolf, a Baki Agrocentrum ügyvezetõ igazgatója elmondta, 5-6 héttel az aratás megkezdése elõtt a terméskilátások
egyelõre jónak mutatkoznak. Az
idei év idõjárását tekintve az egy
hónapos aszályt kiegyenlítette az
ezt követõen lehullott csapadék. A
kukorica és olajos magvak felvásárlási árai elmozdultak, de nem érik
el a 3-4 évvel ezelõtti magasabb
szintet. Remélik, hogy a várhatóan
magasabb hozamok némileg kompenzálják ezt.
– Több mint húsz éve tartunk
ilyenkor bemutatót, és örömmel
vesszük a nagy szakmai érdeklõdést, most is legalább százan vagyunk itt. A gazdák komplett technológiákat ismerhetnek meg, a
vegyszeres, tápanyag- és tõszámkísérletekkel egyetemben, az õszi
árpa és búza kísérleti parcelláinkon
60 fajtát, míg repcébõl 54-féle hibridet tekinthetnek meg. A szakmai
információkkal és a széles választékkal a jó döntések meghozatalában szeretnénk segíteni. Nagyon
fontos, hogy a gazdák jó árbevételre tegyenek szert, hiszen sokan
gondolkodnak földvásárlásban és
beruházásokban. A fejlõdést elõmozdítani ugyanis csak fejlesztésekkel lehet, ezért tartják fontosnak, hogy éljenek az ezen idõszak
uniós pályázatai által nyújtott lehetõségekkel – hangsúlyozta.

KALÁSZOS ÉS REPCE FAJTABEMUTATÓ TÁPLÁNSZENTKERESZTEN

Balogh Ádámot, a Baki Agrocentrum kereskedelmi igazgatóját
a várható felvásárlási árakról kérdeztük. Elmondta, hogy az olajosok ára az elmúlt idõszakban kedvezõen alakult. A kezdeti 100 ezer
helyett jelen pillanatban 115 ezer
forint körül mozog a repce tonnánkénti ára, ami meghaladja az
elmúlt öt év átlagát. Jó termés
ígérkezik, 3-3,5 tonna hektáronként, de van olyan gazda is, aki 4
tonna felettire is becsüli a termésátlagot. Ebbõl adódóan a jelenlegi
felvásárlási árak eredményes termeléssel kecsegtetnek a repce vonatkozásában.
– A gabonáknál már nem enynyire jó a helyzet, sajnos nagyon
sok készlet maradt benn az or-

szágban tavaly. Európában és az
egész világban is nagyon magasak
az átmenõ készletek, ami kedvezõtlenül befolyásolja a gabona
felvásárlási árát. A takarmánybúza ára 40-41 ezer forintról indul,
és innen emelkedik valamelyest a
minõség szerint. Nagyon kevés az

elõrekötés, a termelõk többsége
még nem értékesített gabonát. A
takarmány árpa felvásárlási ára
30–40 ezer forint között van.
Az új termésû kukorica ára viszont emelkedett, 46-47 ezer forintra tonnánként. Már kötöttek
le, de nyilván még a kukorica nagyon sokat kinn alszik, idén is veszélyeztetheti a nyári aszály. A
magas olajsavas napraforgó felvásárlási ára pedig 110 ezer forint
körüli – mondta el.
Az agrárfórumom a gazdák
elõadást hallgathattak meg többek között a szabadkereskedelmi
tárgyalások terménypiacra gyakorolt hatásairól, valamint az AKG
program aktualitásairól.
Antal Lívia

A ZALABAKSAI MEZÕGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS

A búzatermesztõk megtalálják számításaikat Prémium vetõmagokat kínál

Kalászos gabona és repce fajtabemutatót tartott június 7-én a
szegedi Gabonakutató Nonprofit Kft. Táplánszentkereszti Növénynemesítõ Állomásán. A tanácskozáson a nyugat-dunántúli régió termelõi nagy érdeklõdéssel vettek részt.

Dr. Bóna Lajos ügyvezetõ igazgató a piaci trendekrõl, és a terménypiaci aktualitásokról tájékoztatta a gazdákat, majd Virágné
Pintér Gabriella kereskedelmi osztályvezetõ az õszi kalászosok helyzetképérõl tartott elõadást. A termõterületre, termésátlagokra vonatkozó adatok bemutatása mellett kiemelte a mûtrágyázás, a
termesztéstechnológia betartásának és a fémzárolt vetõmag használatának jelentõségét. Hangsúlyozta, a maximális termés és a kiemelkedõ minõség feltétele a jó
minõségi fémzárolt vetõmag valamint a termõhelyre adaptált
korszerû agrotechnika.
Beszélt arról is, hogy a hazai
búzatermesztésben háromféle
szándék húzódik meg. Mivel nincs
nagy árkülönbség a takarmányés a malmi búza között, sokan választják a nagy termõképességû
búzafajtákat a biztos bevétel reményében. Az alföldi termelõkre
jellemzõ inkább, hogy kis ráfordítással igyekeznek minél többet kihozni az extenzív körülményekbõl, ezért stressztûrõ búzákat termesztenek. S persze vannak olyan
gazdák is, akik a prémium búza
termesztése mellett teszik le voksukat.
A 93 éves múltra visszatekintõ
Gabonakutató mindhárom búzatermesztési irányzathoz rendelkezik nemesítési programmal és elismert fajtákkal, ezért is tudja teljesíteni az elvárásokat. Vadvári

László területi képviselõt kérdeztük, milyen õszi búza illetve repce
vetõmagokat ajánl a zalai termelõknek.
A GK Csillag kedvelt azok körében, akik nagy mennyiségû terméshozamot szeretnének, az õszi
búzafajta extenzív körülmények
között is jól teljesít. Szintén
stressztûrõ a Csillagot felváltó GK
Körös, ami, ha odafigyelnek rá, bõ
termésre képes. Jelentõsége,
hogy nem érzékeny a kalászbetegségekre, nagyon korai fajta. A
GK Berény is ide sorolható, melynek további elõnye, hogy szálkás.
A prémium kategória tekintetében a GK Békés képviseli a minõséget. Méltó társa lesz a GK Bakony. A szálkás kalászú, korai érésû prémium minõségû õszi búzafajtát idén ismerték el, de még
nincs belõle vetõmag.

A sikeres növénytermesztés több tényezõ együttes eredménye. Ezek között például az idõjárás nem befolyásolható, viszont
a termesztéstechnológia és a fajta gondos megválasztása a termelõk döntése. Kiváló minõségû õszi és tavaszi vetõmagkínálatával ebben segít a zalabaksai mezõgazdasági vállalkozás.

A jövõ legfontosabb fajtájának
várományosa a GK Szilárd, amely
megfelel a mai fajtaválasztás
minden kritériumának. Kimagasló,
9-10 t/ha termõképessége mellett esetenként malmi minõségre
képes. Elsõsorban az intenzíven
gazdálkodó termelõknek ajánlják.
A GK Judy középérésû, míg a
GK Stram korai õszi árpa.
Tritikáléból háromféle vetõmagot
kínálnak. Legnagyobb termõképességû az országban a GK Szemes, intenzív körülmények között, a GK Rege az extenzív termesztésben állja meg a helyét,
ahogy a GK Maros, ami már nagyobb termésre képes, mint a
Rege.
A Gabonakutató elsõ magyar
nemesítésû újgenerációs hibrid
repcéi a GK Csenge és a GK Réka.
A kiemelkedõ terméseredmények mellett jó alkalmazkodóképességûek. Akik fajtarepcét termelnének, azoknak továbbra is
ajánlják a GK Gabriella-t, jelezte
Vadvári László.

– Az aratás csak azoknál végzõdhet eredményesen a minõség és így az értékesítés szempontjából, akik jó fajta búzát vetnek – mondja elöljáróban Nagy
László mezõgazdasági vállalkozó.
– A sikeres búzatermesztés egyik
alapvetõ feltétele a prémium kategóriás vetõmagok használata,
melybõl három fajtát is kínálunk.
Ezek egyike a nemzetközi szinten
is számon tartott és keresett Antonius õszi búza, ami a legmagasabb fehérjetartalmat produkálja
és magas a hektolitersúlya. Az
Astardo ugyancsak jó termésátlaggal bír a kiemelkedõ fehérjetartalom mellett. A CH Combin
egy új õszi búza, ami szintén prémium minõségû termést nyújt.
Aki õszi árpából törekedik a
legmagasabb hozamra, válassza
az Antonnella többsoros õszi árpát. Tritikálé vetõmagunk az SU
Agendus, ami kiváló alkalmazkodó képességû õszi fajta. Tavaly
kezdtünk bele a hajdina vetõmag-elõállításba, ami egyre keresettebb azon gazdák körében,
akik biotermesztéssel foglalkoznak. A hajdina a natúr- és
bioboltokban is keresett termék,
mert értékes vitaminforrás, így
gyógynövényként ajánlják.
– Szintén újdonságunk az
Askari tavaszi rozs, ami igen sokoldalú gabonaféle. Kenyérgabo-

naként is feldolgozzák, de melléktermékei is értékesek; például
korpája kiváló abraktakarmány –
folytatta Nagy László. – A zöldítési követelmények teljesítésének
egyik legjobb módja a szója termesztése. A Pannónia Kincse az
egyik legelterjedtebb szójafajtává vált hazánkban az elmúlt

években. Másik szójafajtánk a rövidebb tenyészidejû Sigalia, ami
ugyancsak magas termésátlagra
képes. Tavaszi árpából és tavaszi
búzából is több fajtával állunk
rendelkezésre.
A zalabaksai mezõgazdasági
vállalkozás a vetõmag-elõállítás
területén a Szegedi Gabonakutatóval, a Martonvásári Mezõgazdasági Kutatóintézettel, valamint
több fajtatulajdonos céggel áll
kapcsolatban, ami garancia az általuk elõállított és értékesített
fémzárolt vetõmagok minõségére. Nagy László a tulajdonosa a

zalabaksai malomnak is. A magas
minõséget tartják szem elõtt a
liszt gyártása során is, az itt õrölt
liszt semmilyen adalékanyagot
nem tartalmaz. A malom a múlt
század elején gõzmeghajtásúnak
épült, amit a hatvanas években
villanyüzemû berendezések váltottak fel. A kitûnõ minõségû
lisztet ezzel a hagyományos
technológiával készítik.

